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Anexa nr. 1 

1. Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura) 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Titlul științific Semnătura 

1.  Şutov Andrei Cerc. şt. principal   dr. hab., prof.univ.  

2.  Kahovskaia Irina Şef laborator doctor  

3.  Rudacova Angela Cerc. şt. coordonator doctor  

4.  Peleah Elena Cerc. şt. superior doctor  

5.  Melnic Victor Cerc. şt. superior doctor  

6.  Cherdivară Ala Cerc. ştiinţific  -  

7.  Rudacov Serghei Cerc. ştiinţific -  

8.  Stepurina Tatiana  Cerc. ştiinţific    -  

9.  Climova Natalia Cerc. şt. stagiar -  

10.  Lollo Liudmila Ing. coordonator     -  

11.  Socinschi Maria Tehnic. cat. I -  

12.  Bernevec Ana Tehnic. cat. I -  

13.  Leşanu Mihai Şef laborator dr., conf.univ.  

14.  Bîrsan Ana Cerc. şt. coordonator dr., conf.univ.  

15.  Morari Lilia Cerc. ştiinţific  -  

16.  Begu Tamara Cerc. ştiinţific  -  

17.  Moldovan Anna Cerc. şt. stagiar -  

18.  Frunze Maria Cerc. şt. coordonator dr., conf. univ.  

19.  Tulbea Oxana Tehnic. cat. I -  

20.  Armaş Angela Laborant -  

21.  Crivoi Aurelia  Cerc. şt. principal dr. hab., prof.univ.  

22.  Bacalov Iurie  Şef laborator dr., conf. univ.  

23.  Chiriţa Elena Cerc. şt. coordonator dr., conf. cercet.  

24.  Casco Doina Cerc. ştiinţific -  

25.  Ilieş Ana Cerc. ştiinţific -  

26.  Cojocaru Ana Cerc. ştiinţific -  

27.  Croitori Constantin Cerc. ştiinific -  

28.  Para Iulian Cerc. ştiinţific -  

29.  Veriga Alexandru Tehnic. cat. I -  

30.  Bodrug Tatiana Inginer coordonator -  
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31.  Cernei Galina Inginer coordonator -  

32.  Ciocîrlan Victor  Cerc. şt. superior dr., conf.univ.  

33.  Bîrsan Drăgălina Tehnic. cat. I -  

34.  Pozdneacova Ilona Cerc. ştiinţific -  

35.  Verebcean Ana Cerc. şt. stagiar -  

36.  Druța Adriana Cerc. şt. stagiar -  

37.  Bulimaga Valentina Cerc. şt. coordonator dr., conf. cercet.  

38.  Reva Veceslav  Cerc. şt. coordonator dr. hab., prof.univ.  

39.  Zosim Liliana Cerc. şt. superior dr.  

40.  Trofim Alina Cerc. şt. superior dr.  

41.  Bulimaga Maria-

Bianca Cerc. şt. stagiar 
- 
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Obiectivele proiectului pentru anii 2015-2019: 

• investigarea rolului unor compuşi biologic activi (enzime, terpenoizi, polizaharide sulfatate, 

ficocianină şi fracţii polipeptidice) în procese de modulare şi adaptare a organismelor vii;  

• stabilirea mecanismelor generale şi specifice de reglare a unor procese vitale la nivel 

molecular, celular şi de organism în dependenţă de natura principiilor biologic active; 

• studierea reglării dirijate a unor procese metabolice la diverse nivele de organizare a materiei 

vii şi stabilirea mecanismelor generale şi specifice de reglare în dependenţă de specie, de 

etapa ontogenetică şi de condiţiile de existenţă;  

• determinarea statutului clinic şi evaluarea parametrilor hematologici la animale cu 

administrarea substanţelor biologic active. 

Sarcinile proiectului pentru 2015-2018: 

• elucidarea efectului diferitor factori biotici la acumularea terpenoizilor în plantele medicinale 

şi activitatea fiziologică a componentelor lor individuale; 

• investigarea proteinelor alergenice din seminţe: determinarea structurală a epitopilor 

alergenice şi eliminarea lor prin proteoliza limitată sub acţiunea enzimelor exogene; 

• identificarea  rolului substanţelor de origine naturală cu potenţial efect imunomodulator în 

majorarea rezistenţei şi productivităţii organismelor vii;  

• studierea efectului imunomodulator al substanţelor bioactive din plantele autohtone şi 

produsele apicole pentru normalizarea dereglărilor metabolice ale organismului vegetal, 

animal şi uman;  

• evidenţierea principiilor bioactive din plantele autohtone, produsele apicole ce contribuie la 

normalizarea dereglărilor metabolice; 

• cercetarea mecanismelor de acţiune a substanţelor biologic active implicate în reglarea 

proceselor metabolice, care asigură valorificarea şi ameliorarea potenţialului genetic al 

sistemelor biologice; 

• studiul molecular al valorificării potenţialului genetic al unor plante de interes economic şi 

dezvoltarea strategiilor de ameliorare a rezistenţei organismelor; 

• evaluarea modificărilor clinice, fiziologo-metabolice la animale cu administrarea substanţelor 

biologic active; 

• studiul comparativ al stabilităţii homeostaziei proteinelor, glucidelor la influenţa substanţelor 

biologic active pe fondalul diabetului alloxanic; 

• elaborarea procedeelor de obţinere a unor fracţii noi de polipeptide bioactive şi determinarea 

acţiunii biologice; 

• elaborarea tehnologiilor de obţinere a selenficocianinei şi a diverselor fracţii polipeptidice cu 

conţinut de selen cu posibile efecte antioxidante şi anticancerigene; 
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• elaborarea unor noi procedee de obţinere a exo- şi endopolizaharidelor, inclusiv celor 

sulfatate în baza biomasei de spirulină; 

• elaborarea unor procedee originale şi eficiente de extragere şi purificare a complexului de 

polizaharide extrase din biomasa de spirulină şi a tehnologiilor de obţinere a unor produse 

polifuncţionale cu posibile efecte antioxidante, antivirale,  antiulcer. 

2019 

• cercetarea la nivel molecular a caracteristicilor structurii, care determină proprietăţile 

alergenice ale proteinelor din seminţele culturii cultivabile şi dezvoltarea metodei de reducere 

a alergenicităţii;  

• determinarea polimorfismului la semnele biochimice ale speciilor şi liniilor culturilor agricole 

importante pentru analiza molecular genetică şi identificarea locilor care determină 

caracteristicele economic valoroase; 

• studierea legităţilor moştenirii caracterelor chimice a uleiurilor eterice la plantele 

eterooleaginoase în experienţele de hibridare intra- şi interspecifice; 

• influenţa diferitor factori ecologici asupra variabilităţii compoziţiei chimice a uleiurilor 

eterice la plantele etero-oleaginoase; 

• cercetarea activităţii fiziologice a componentelor individuale a uleiurilor eterice pentru 

selectarea  formelor  perspective la conţinutul substanţelor biologic active; 

• crearea noilor forme şi soiuri de plante care pot servi ca sursă de substanţe biologic active;   

• reviul literaturii de specialitate privind marcheri molecular-genetici utilizați pentru 

identificarea genotipurilor valoroase de soia (Glycine max (L.) Merr.) după gradul de 

toleranță la factorii de stres; 

• selectarea marcherilor molecular-genetici și optimizarea protocolului de lucru (aprilie- iunie 

2019); 

• analiza și selectarea marcherilor moleculari pentru identificarea genotipurilor valoroase de 

Glycine max (L.) Merrill după gradul de toleranţă la factorii de stres (temperaturi extremale, 

salinitate); 

• se vor evalua modificările aminotransferazelor în diabetul experimental pe fondalul 

administrării preparatului de origine naturală cercetat; 

• va fi estimat efectul şi influența tincturii de propolis asupra concentrației bilirubinei în 

diabetul experimental;  

• vor fi elaborate unele recomandări referitor la principiile active a preparatului Diaproptin  ce 

vizează tratamentul diabetului zaharat tip II şi perturbările la nivel de ficat; 

• determinarea variaţiei indicilor eritrocitari în diabetul experimental pe fondalul administrării 

tincturii de propolis; 
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• evaluarea efectului imunomodulator al biopreparatului cercetat în diabetul zaharat 

experimental; 

• studiul modificărilor trombocitare în diabetul alloxanic la administrarea tincturii de propolis; 

• cercetarea impactului tincturii de propolis asupra glandei tiroide în condiţiile metabolismului 

glucidic dereglat; 

• evidenţierea acţiunii diabetogene a corticosteroizilor şi evaluarea biopreparatului cercetat ca 

mijloc antidiabetic; 

• elucidarea efectului gonadotrop al tincturii de propolis în diabetul alloxanic; 

• studiul particularităţilor morfo-fiziologice şi biochimice ale cianobacteriei nevalorificate 

Calothrix marchica – sursă de substanţe bioactive;  

• elaborarea tehnologiilor noi  de obţinere a unor biopreparate cu conţinut de  substanţe 

bioactive produse în baza biomasei de  Spirulina platensis şi Calothrix marchica pentru 

aplicare în biotehnologie; 

• testarea activităţii antioxidante şi a altor efecte biologice ale biopreparatelor obţinute în baza 

biomasei  de Spirulina platensis şi Calothrix marchica Lemmermann pentru utilizare ca 

suplimente alimentare, etc; 
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2. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului 2015-2018. 

I. Stabilirea mecanismelor generale şi specifice de reglare a unor procese vitale la 

nivel molecular, celular şi de organism în dependenţă de natura principiilor 

biologic active. 

1. 1.  Proteoliza limitată a proteinelor alergenice din seminţele culturii alimentare 

pentru elaborarea metodei de reducere a alergenicităţii acestora (în cooperare cu 

Universitatea de Stat din New York, Binghamton, SUA (prof. K. Wilson); Universitatea 

din Kyoto, Japonia (prof. N. Maruyama). 

Conform datelor Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a ONU (FAO - Food and 

Agriculture Organization) raţia alimentară a oamenilor la nivel mondial conţine 70 % proteine 

vegetale şi 30 % proteine de natură animală. Este evident faptul, că proteinele vegetale prezintă o 

sursă proteică principală. Surse importante de proteine vegetale sunt, în special, seminţele bogate 

în proteine de rezervă. Seminţele se caracterizează printr-o valoare nutritivă relativ înaltă şi 

reprezintă o sursă de proteine vegetale dintre cele mai ieftine. Cele mai utilizate în alimentaţia 

omului sunt seminţele din plantele cerealiere şi leguminoase, ca: soia (Glicine max L.), mazărea 

(Pisum sativum L), fasola (Phaseolus vulgaris L.), măzărichea (Vicia sativa) şi arahidele 

(Arachis hypogaea). 

În ultimele decenii, în mare măsură a crescut numărul oamenilor cu alergii la produsele 

alimentare, inclusiv produse din seminţe. Conform  datelor  SDAP (Structural Database of 

Allergenic Proteins), multe dintre proteinele de rezervă din seminţe, utilizate în produsele 

alimentare, sunt alergeni. 

De-a lungul anilor incidenţa alergiilor alimentare a crescut, însă şi până în prezent nu este 

disponibil nici un tratament eficient. Terapiile, care implică medicamente (antihistaminice, 

decongestionante sau steroizi) combat doar simptomele unei reacţii alergice, dar nu previn 

reacţiile alergice cauzate de expunerea pe viitor la alergeni. Din această cauză devine tot mai 

indispensabilă producerea de alimente hipoalergenice. Există tot mai multe cercetări care creează 

metode de reducere a alergenicităţii alimentare. Cea mai simplă şi mai comună metodă este 

tratarea termică a produselor în diferite condiţii. În scopul de a crea produse hipoalergenice sunt 

explorate tehnici noi de prelucrare non-termică, cum ar fi modificarea chimică sau enzimatică a 

moleculei alergene. 

În prezent cercetările sunt concentrate asupra utilizării enzimelor ca agenţi de modificare. 

Modificarea proteinelor prin proteoliza limitată sub acţiunea enzimelor (de exemplu, papaina şi 

tripsina) este cunoscută ca metodă efectivă pentru îmbunătăţirea proprietăţilor tehnologice ale 

proteinelor alimentare. Modificările structurale ale proteinelor prin proteoliza limitată sunt bine 
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studiate şi pot fi utilizate pentru elaborarea condiţiilor de proteoliză limitată a proteinelor 

alergene de rezervă din seminţe pentru reducerea alergenicităţii lor. 

1.2. Stabilirea setului de proteine alergene folosind baza de date mondiale a proteinelor. 

Regiunea secvenţei aminoacide a domeniului N-terminal al alergenului Ara h3 (globulina 

11S) din arahide, conţine trei porţiuni, care sunt determinanţi antigenici (epitopi) - a fost aleasă 

ca model pentru cercetare, folosind programul BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/), a 

domeniilor înrudite ca alergeni potenţiali în secvenţele globulinelor 11S din seminţele altor 

plante (Fig. 1).  

                 |  epitope 1  |                        |  epitope 2  |         | epitope 3 | 

ach91862 Arachis GNIFSGFTPEFLAQAFQVDDRQIVQNLRGENESEEQGAIVTVRGGLRILSPDRKRGADEEEEYDEDEYEYDEEDRR 

aag01363 Arachis GNIFSGFTPEFLAQAFQVDDRQIVQNLRGENESEEEGAIVTVKGGLRILSPDRKRGADEEEEYDEDEYEYDEEDRR 

aau21491 Arachis GNIFSGFTPEFLAQAFQVDDRQILQNLRGENESDEQGAIVTVRGGLRILSPDRKRGADEEEEYDEDEYEYDEEDRR 

aaw56067 Arachis GNIFSGFTPEFLEQAFQVDDRQIVQNLRGENESEEEGAIVTVRGGLRILSPDRKRGADEEEEYDEDEYEYDEEDRR 

aac63045 Arachis GNIFSGFTPEFLEQAFQVDDRQIVQNLRGETESEEEGAIVTVRGGLRILSPDRKRRADEEEEYDEDEYEYDEEDRR 

aam46958 Arachis GNIFSGFTPEFLAQAFQVDDRQILQNLRGENESDEQGAIVTVRGGLRILSPDRKR--------------------- 

aau21490 Arachis GNIFSGFTPEFLAQAFQVDDRQILQNLRGENESDEQGAIVTVRGGLRILSPDRKR--------------------- 

aar02860 Arachis GNIFSGFTPEFLAQAFQVDDRQILQNLRGENESDEQGAIVTVRGGLRILSPDRKK--------------------- 

abl14270 Arachis GNIFSGFTSEFLAQAFQVDDRQIVQNLRGENESEEQGAIVTVKGGLRILSPDRKR--------------------- 

aad47382 Arachis GNIFSGFTPEFLEQAFQVDDRQIVQNLWGENESEEEGAIVTVRGGLRILSPDGKR--------------------- 

A1aB1b   Glycine GSILSGFTLEFLEHAFSVD-KQIAKNLQGENEGEDKGAIVTVKGGLSVIKPPTDE--------------------- 

A1bB2    Glycine GSMLSGFAPEFLEHAFVVD-RQIVRKLQGENEEEEKGAIVTVRGGLSVISPPTEE--------------------- 

A2B1a    Glycine SNILSGFAPEFLKEAFGVN-MQIVRNLQGENEEEDSGAIVTVKGGLRVTAPAMRK--------------------- 

3ksc     Pisum   NNIFSGFKRDFLEDAFNVN-RHIVDRLQGRNEDEEKGAIVKVKGGLSIISPPEKQ--------------------- 

caa83677 Vicia   NNIFSGFKRDFLEDAFNVN-RHIVDRLQGRNEDEEKGAIVKVKGGLSIIAPPERQ--------------------- 

car78996 Lotus   GNIFSGFGGEFLEDALNID-RNIVHKLQGRDEEQDKGAIVRVKGGLSVITP------------------------- 

Fig. 1. Epitopii Ara h3 şi secvenţele omoloage ale globulinelor 11S din seminţele unor 

plante. (Resturile de aminoacizi identice sunt indicate în figură cu bold). 

S-a constatat că epitopul DEDEYEYDEEDRR caracteristic pentru 5 izoforme de Ara h3 

este absent în secvenţele de aminoacizi ale tuturor celorlalte globuline 11S din seminţe. 

Dimpotrivă, mai multe globuline 11S din seminţe conţin porţiuni de secvenţe înrudite cu ceilalţi 

doi epitopi, prezenţi în cel puţin 10 izoforme de Ara h3 (GNIFSGFTPEFLAQA şi 

VTVRGGLRILSPDRK). 

Cea mai mare alergenicitate potenţială (mai puţin de 30 % din substituţiile neconservative în 

raport cu epitopii Ara h3) s-a constatat în porţiunile respective ale secvenţelor globulinelor 11S 

din seminţele de soia şi mazăre. 

A fost determinat setul de globuline 11S din seminţe cu domenii potenţial alergene. A fost 

dată caracteristica preliminară a epitopilor secvenţei de aminoacizi ale proteinelor selectate.  

1.3. Analiza structurală a domeniilor alergene ale secvenţelor de aminoacizi din setul 

proteinelor 11S din seminţe. 

Conform analizei structurilor terţiare ale subunităţilor, determinanţii antigenici majori (epitopii 

1, 2 şi 3) (Fig. 2 şi 3) ai alergenului Ara h3 din arahide aparţin secvenţei C-terminale a -lanţurilor 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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(domeniul N-terminal), cuprinzând regiunea -spiralelor h1, h2 şi h3 şi -strandul J', precum şi cea 

mai mare parte a linkerului interdomenic. 

În structurile subunităţilor globulinelor 11S din soia, 1fxz, şi mazăre, 3ksc, aliniate spaţial cu 

structura alergenului Ara h3 din arahide, 3c3v, epitopii potenţiali 1 şi 2 ocupă o poziţie similară. În 

toate cele trei proteine linkerul interdomenic, precum şi buclele între -strendurile E şi F şi între -

barel şi -spirala a -lanţurilor formează straturile superficiale ale moleculelor. 

G240

A254

V279

K293
D303

R315

J’h1

h2

h3

R314

D313

E311

D310
Y309

P290

L288L287
L285

F243F246

F243

 

Fig. 2. Diagrama panglică a structurii terţiare a alergenului Ara h3 din arahide. 

 Regiunea C-terminală a -lanţurilor, care conţine epitopii: 1 (G240-A254), 2 (V279-K293) şi 3 

(D303-R315). Sferele prezintă resturile de aminoacizi responsabile de apariţia reacţiilor 

alergice. 

E194

D122

a

Q191

H237

b

1

2

3

 

Fig. 3. Structura subunităţii alergenului Ara h3 din arahide.  

Sferele negre arată resturile de aminoacizi care formează epitopii: 1, 2 şi 3, şi sferele alb şi gri, 

respectiv, resturile - şi -catenelor. Liniile punctate indică buclele între -strendurile E şi F (a) 

şi între -barel şi -spirale (b). 

 1 

2 

 3 
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1.4. Caracteristica bioinformatică comparativă a proteinelor de rezervă 11S şi 7S alergene 

din seminţe. 

Conform SDAP (Structural Database of Allergenic Proteins), o gamă largă de globuline de 

rezervă 7S şi 11S din seminţe, utilizate în produsele alimentare, sunt alergeni. Globulina 7S, Ara 

h1, din seminţele de arahide manifestă cea mai mare alergenicitate. În secvenţa de aminoacizi a 

moleculei mature Ara h1 au fost identificaţi peste 10 determinanţi antigenici (epitopii IgE).  

Programul SDAP oferă oportunitatea de a cuantifica probabilitatea prezenţei epitopilor IgE 

într-o proteină dată, alergenicitatea căreia este cunoscută sau presupusă. Metoda se bazează pe 

compararea proprietăţilor fizico-chimice (mai mult de 250 indicatori) al fiecărui aminoacid din 

secvenţele epitopilor IgE identificate în proteina alergenă A, cu fiecare aminoacid din structura 

primară similară a porţiunii de secvenţă în proteina B. Probabilitatea prezenţei epitopilor IgE în 

proteina cercetată a fost cuantificată cu ajutorul indicelui PD (Property-Based Peptide Similarity 

Index for Two Sequences). În rezultatul comparaţiei s-a arătat o imunoreactivitate încrucişată 

între Ara h1 şi alţi alergeni 7S din seminţele diferitor plante şi, astfel, a globulinelor 11S 

alergene, în principal, din soia (Fig. 4).  

R495

R586

F

G

H

I

J

h1

h2

h3

J’

12

3

4

5

6

 

Fig. 4. Structura jumătăţii C-terminale din domeniul C-terminal a alergenului 7S, Ara h1 

din arahide. 

Ce conţine epitopii IgE 1-6, prezenţa cărora este presupusă şi în alte secvenţe ale alergenilor 7S. 

Culoarea roşie indică epitopii 1, 3 şi 6, care coincid după poziţie în structura primară şi terţiară 

cu epitopii alergenelor 11S. Cu albastru sunt indicaţi epitopii, care probabil sunt prezenţi în alte 

părţi ale structurii alergenilor 11S. 

S-a arătat imunoreactivitatea încrucişată între proteina de rezervă alergenă Ara h1 din 

seminţele de arahide şi alte alergene 7S, precum şi alergenele 11S, în principal, din soia.  

1.5. Aprobarea regiunilor alergenice a secvenţelor proteinelor de rezervă responsabile de 

alergenicitatea lor. 
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S-a dovedit existenţa a două tipuri de determinanţi antigenici (epitopi IgE) în secvenţa de 

aminoacizi a alergenului 7S, Ara h1, din seminţele de arahide, pentru care s-a detectat o 

imunoreactivitate încrucişată potenţială cu  alergenii 11S (Fig. 5).   
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Fig. 4. Histograma datelor comparative ale alergenicităţii globulinei Ara h1 şi globulinelor 

11S alergene. 

PD (property data index) reflectă nivelul de alergenicitate; cifrele de jos indică numărul de 

ordine al epitopilor în secvenţa polipeptidică a alergenului Ara h1. 
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Fig. 5. Regiunile secvenţelor aminoacide ale proteinelor alergene Ara h1 şi Gly m G1 ce 

conţin resturi de aminoacizi responsabili de alergenicitate. 

Epitopii de tip I a Ara h1 coincid după poziţia din structurile primare şi terţiare cu epitopii 

potenţiali în alergenele 11S. Epitopii de tip 2 a Ara h1 şi epitopii potenţiali corespunzători a 

alergenilor 11S aparţin diferitor domenii structurale ale moleculelor de alergeni 7S şi 11S. A fost 

stabilită coincidenţa parțială a secvențelor epitopilor potențiali detectați de tipurile 1 și 2 cu 

epitopi reali identificați în alergenele 11S din soia, Gly m G1 și G2 și din arahide, Ara h3. S-a 

arătat, că epitopii de tip 2 conţin resturile Phe, Pro şi Gly, care sunt responsabile de legarea lor la 

imunoglobulina E (IgE) (Fig. 5). 
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S-a demonstrat că secvenţele epitopilor potenţiali identificaţi cu tipurile 1 şi 2, se suprapun 

cu epitopii identificaţi în alergenele 11S din soia, Gly m G1 şi G2, şi din arahide, Ara h3. S-a 

arătat, că epitopii de tip 2 conţin resturile Phe, Pro şi Gly, care sunt responsabile de legarea lor la 

imunoglobulina E. 

1.6. Elaborarea metodei de izolare şi purificare ale globulinelor de rezervă 7S, Ara h1, şi 

11S, Ara h3 din seminţele de arahide. 

Globulinele de rezervă 7S, Ara h1 şi 11S, Ara h3 din seminţele de arahide au cea mai mare 

alergenicitate. Pentru studierea hidrolizei acestor proteine, în vederea reducerii alergenicităţii, 

este necesară obţinerea preparatului pur de proteine. Au fost determinate condiţiile optime de 

izolare şi purificare a Ara h1 şi Ara h3. 

Izolarea globulinelor Ara h1 şi Ara h3. Globulinele Ara h1 şi Ara h3 au fost extrase din 

făina degresată din cotiledoanele arahidelor (Arachis hypogaea L.) cu soluţia tampon tris-HCl 

0,05 M, pH 8.0, ce conţinea EDTA 1mM şi NaN3 0,02 % în raport de 1:10 (g/ml) în decursul 

unei ore, la temperatura camerei. Extractul se centrifughează 20 minute, la 8000 rot/min. 

Supernatantul a fost utilizat pentru fracţionarea cu sulfat de amoniu. 

Cercetarea fracţiilor proteice ale extractului sumar. Extractul sumar a fost supus 

precipitării  fracţionate cu sulfat de amoniu (SA) până la saturaţia de 100 %. 

Ara h3 Salting out Dissertation 

1            2            3              4              5  6           7              8 9

7S







 

Fig. 6. SDS - PAGE a extractului brut din seminţele de arahide. 

(liniile 1 şi 6) şi fracţiile precipitate cu sulfat de amoniu în intervalul de concentraţie (în % de 

saturaţie): 0-20 % (liniile 2 şi 6), 20-30 % (liniile 3 şi 7), 30-40 % (liniile 4 şi 8) şi 40-50 % 

(liniile 5 şi 9) în prezenţa (liniile 1-5) şi în absenţa (liniile 6-9) 2-ME. Condiţiile electroforezei: 

15 % PAAG, sistemul tampon Laemmli. 

După centrifugarea (6000 rpm, 18oC, 20 min) fracţiilor, supernatantele şi precipitatele au fost 

dializate şi examinate prin SDS-PAGE, în condiţii reductive şi nereductive (Fig. 6). S-a arătat că 

fracţia precipitatului 30-40 % saturaţie a SA este optimă după conţinut şi puritate de Ara h3 (Fig. 

6, liniile 4, 8).  

Globulina 7S, spre deosebire de globulina 11S, precipită la o concentraţie relativ ridicată a 

sulfatului de amoniu (fracţia 70-100 % de saturaţie, Fig. 7, linia 6).  
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7S





1           2          3          4           5           6

Ara h1 s alting out

 

Fig. 7. SDS-PAGE a extractului brut din seminţele de arahide (pista 1) şi fracţiile 

precipitate cu sulfat de amoniu în intervalul de concentraţie (în % de saturaţie). 

 0-50 % (pista 3), 50-70 % (pista 5) şi 70-100 % (pista 6). Pistele 2 şi 4 arată compoziţia 

proteinelor din supernatant la concentraţia de sulfat de amoniu de 0-50 % (2) şi 50-70 % (4) de 

saturaţie. 

Cromatografia hidrofobă pe fenil-Sepharose. Fracţiile 30-40 % SA şi 70-100 % au fost 

purificate suplimentar prin cromatografia cu fenil-Sepharose. 

Precipitatul 30-40 % saturaţie a SA a fost dizolvat în 3 M NaCl în soluţie tampon A (50 mM 

tris-HCl pH 8.0, ce conţinea EDTA 1mM şi NaN3 0,02 %) şi preparatul a fost introdus în coloana 

(26 x 90 mm) cu fenil-Sepharose CL-4B (Pharmacia Biotech), echilibrată cu 3,0 М NaCl în 

soluţia tampon A.  

După eluarea fracţiei non-adsorbant, fracţiile au fost eluate cu 2 M, 1 M şi 0,5 M NaCl în 

soluţie tampon A (Fig. 8). Preparatele obţinute au fost examinate prin SDS-PAGE în prezenţa şi 

absenţa 2-mercaptoetanolului (Fig. 9). Evident că preparatul Ara h3 pur a fost eluat în fracţia cu 

0,5 M NaCl (Fig. 9, liniile 5, 9). 

Ara h3 gel filtration purification 

1
2

3

4

 

Fig. 8. Cromatografia pe fenil-Sepharose CL-4B a preparatului de globulină 11S, parţial 

purificat prin salifiere cu sulfatul de amoniu (fracţia 30-40 % de saturaţie). 

1-4 – fracţiile cercetate prin electroforeză. Fracţia 4 a fost utilizată pentru studiul ulterior. 
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Ara h3 Phenyl Sepharose Dissertation

1            2             3             4             5        6            7              8 9

7S







 

Fig. 9. SDS-PAGE a preparatului de globulină 11S. 

 Parţial purificat prin salifiere cu sulfatul de amoniu (pistele 1 şi 6) şi fracţiile eluate prin 

cromatografie pe fenil-Sepharose cu NaCl 1 M (fracţia 1-liniile 2 şi 6, fracţia 2-liniile 3 şi 7, 

fracţia 3-liniile 4 şi 8) şi NaCl 0,5 M (fracţia 4-liniile 5 şi 9) în prezenţa (liniile 1-5) şi în absenţa 

(liniile 6-9) a 2-ME. 

Precipitatul 70-100 % saturaţie a SA a fost dizolvat în 3 M NaCl în soluţie tampon A (50 

mM tris-HCl pH 8.0, ce conţinea EDTA 1mM şi NaN3 0,02 %) şi preparatul a fost introdus în 

coloana (26 x 90 mm) cu fenil-Sepharose CL-4B (Pharmacia Biotech), echilibrată cu 3.0 М 

NaCl în soluţia tampon A. După eluarea fracţiei neadsorbite în condiţiile iniţiale (3M NaCl), 

fracţiile au fost eluate cu 2 M şi 1 M NaCl în soluţie tampon A (Fig. 10,a). Preparatele obţinute 

au fost examinate prin SDS-PAGE (Fig. 10,b). S-a constatat că globulina 7S este eluată la 

concentraţia 2 M NaCl (Fig. 10,b). 

7S

1           2          3

Ara h1 P henyl S epharose 

a b

Fig. 4.2

 

Fig. 10. Cromatografia pe coloană cu fenil-Sepharose CL-4B (a) şi SDS-PAGE (b) a 

preparatului de globulină 7S din arahide, parţial purificat prin salifiere cu sulfat de 

amoniu. 

Linia orizontală indică regiunea de eluare a globulinei 7S. 1 – preparatul, parţial purificat prin 

salifiere; 2 şi 3 - fracţiile eluate la cromatografia cu NaCl 1 M şi respectiv NaCl 2 M. 

A fost elaborată metoda optimă de izolare şi purificare a globulinei 11S alergene, Ara h3 şi a 

globulinei 7S alergene Ara h1 din seminţele de arahide, care include numai trei etape – 
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extragerea, fracţionarea cu SA şi cromatografia hidrofobă. Prin urmare, preparatul proteic pur 

poate fi obţinut cu un număr minim de operaţii, care permit obţinerea proteinei în stare mult mai 

nativă, ceea ce este important pentru studierea proteolizei sale ulterioare.  

1.7. Identificarea fragmentelor globulinei 7S, Ara h1, din seminţele de arahide, după 

proteoliza limitată sub acţiunea papainei. 

Structura Ara h1 (pdb|3s7e şi pdb|3smh) este tipică pentru globulinele de rezervă 7S din 

seminţe, de tipul convicilinelor, care conţin în molecula matură prelungirea nestructurată N-

terminală, cu o sensibilitate crescută la atacul proteolitic. Punctele presupuse de scindare a 

secvenţei Ara h1, arătate în figurile 11 şi 12 au fost obţinute în conformitate cu rezultatele 

electroforezei (compoziţia fragmentelor şi masa lor moleculară, transformarea secvenţială a 

fragmentelor mari în fragmente mai mici, detectate prin modificarea intensităţii benzilor 

corespunzătoare), precum şi potrivit altor observaţii. 

Fiind date punctele de scindare descrise şi poziţia epitopilor IgE identificaţi în subunităţile 

Ara h1, este posibil să se estimeze potenţialul de reducere a alergenicităţii acestei proteine prin 

proteoliza sa limitată cu papaină. Epitopii 1-3 aparţin porţiunii N-terminale a subunităţii Ara h1, 

îndepărtată în timpul procesing-ului proteolitic. A treia parte din cei 18 epitopi rămași în 

molecula matură Ara h1 (epitopii 4-9, Fig. 12) aparţin regiunii nestructurate N-terminale a şi 

sunt eliminaţi sub acţiunea iniţială a papainei. Această zonă este bogată în resturi de arginină şi 

aparent rapid se distruge cu formarea peptidelor scurte care ar trebui să reducă alergenicitatea 

Ara h1. Este, de asemenea, posibilă distrugerea în timpul proteolizei limitate cu papaină a 

regiunii nestructurate b, care conţine epitopul 13. 

03.02.2016. Papain prediction. Numbering mature Ara h1-38.

All residues capitals

1uik trypsin three cleavages. *, ordered at least in one monomer. N437 removed
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Fig. 11. Diagrama panglică a modelului structurii terţiare a subunităţilor în trimerul 

alergenului 7S, Ara h1, din arahide. 

Partea neagră a diagramei corespunde domeniului C-terminal. Cu italic sunt marcate unele 

dintre structurile secundare ale domeniului. Liniile punctate arată regiunile nestructurate N-

terminal (a) şi C-terminal (e) ale subunităţilor, precum şi limitează regiunile b, c şi d, care nu 

sunt depistate în structurile cristaline pdb|3s7e şi pdb|3smh. Asterixul indică poziţia resturilor 
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de aminoacizi cu o accesibilitate crescută faţă de solvent în structura cristalină a oligomerului 

pdb|3smh. Resturile de Lys şi Arg în poziţia P1 a legăturilor peptidice, care probabil sunt 

scindate de papaină, sunt indicate cu săgeţi drepte. Săgeata oblică arată poziţia legăturilor 

peptidice, scindarea cărora în structura subunităţii omoloage a globulinei 7S din soia au fost 

stabilite experimental. 

a                              

rsppgertrgrqpgdydddrrqprreeggrwgpagprereedwrqpredwrrpshqqprkirpegregeqew u

|---4----|---5----|---6----|    |---7----| |----8---|----9---| 

87       96             264       272          302   
|        |               |   b |              | c

gtrgshvreetsrNNPFYFPSRR[157]EnaggeqeergqrrwstrssennE[19]SvskkgseeeG[78]R

|---13---|          

395             411    502                                 
|      d |      |                    e

keqqqrgrreeeededeeeegsnrE[88]Arpqsqsqspsspekespekedqeeenqggkgpllsilkafn u

jahgsftrewdfv

 

Fig. 12. Secvenţa aminoacidă a regiunilor nestructurate a – e, cel puţin în una din 

subunităţile Ara h1 (notată cu litere mici), şi epitopii 4-9 şi 13 identificaţi în ea. 

În paranteze pătrate sunt indicate numărul de resturi din zonele structurate ale Ara h1. 

Resturile, ce corespund specificităţii de substrat a papainei, sunt subliniate. Numerotarea 

resturilor de Lys şi Arg în poziţia P1 a legăturii peptidice, scindate de către papaină, 

corespunde secvenţei proteinei mature. 

S-a determinat, că epitopii IgE 1-3, ce aparţin porţiunii N-terminale a subunităţii Ara h1, sunt 

eliminaţi în timpul procesing-ului proteolitic şi a treia parte din cei 18 epitopi rămaşi în molecula 

matură Ara h1 (epitopii IgE 4-9), ce aparţin regiunii nestructurate sunt eliminaţi sub acţiunea 

iniţială a papainei. Prin analiza fragmentelor subunităţilor globulinei 7S, Ara h1, din seminţele 

de arahide, a fost determinat faptul că proteoliza limitată cu papaină îndepărtează 9 din 18 

epitopii IgE identificaţi, ceea ce poate reduce alergenicitatea acestei proteine.  

1.8. Proteoliza limitată a globulinei 11S alergene, Ara h3, din seminţele de arahide, sub 

acţiunea papainei şi tripsinei. 

Conform datelor prezentate în SDAP (Structural Database of Allergenic), globulinele de 

rezervă 11S din seminţele a 12 plante, inclusiv din soia şi arahide, sunt alergeni. Alergenul Ara 

h3, globulina 11S din arahide, este similară după structura primară şi terţiară cu globulina 11S 

din soia. Cel puțin o parte a epitopilor IgE identificaţi în glicină şi Ara h3, aparţin regiunilor 

omoloage şi structural echivalente ale moleculelor lor. Prin urmare, este posibil ca proteoliza 

limitată a Ara h3 poate reduce nivelul alergenicităţii ei. În acest context, a fost investigată 

proteoliza limitată a Ara h3 cu papaină şi tripsină. 

În timpul hidrolizei cu papaină β-catenele rămân intacte, iar conţinutul α-catenelor se 

micşorează şi apar fragmentele lor (Fig.13,A). Compararea rezultatelor SDS-PAGE ale 
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produselor proteolizei în prezenţa şi absenţa ME (+ME, -ME, Fig.13,A) permite separarea 

fragmentelor α-catenelor în două grupe. Fragmentele K (K1-K3) sunt legate de β-catene prin 

legătură disulfidică şi sunt detectate numai în absenţa ME, iar fragmentele grupei N (N1-N4) la 

SDS-PAGE nu depind de prezenţa sau absenţa ME.  

 

Fig. 13. Proteoliza globulinei 11S din arahide cu papaină. 

A - SDS-PAGE în prezenţa şi în absenţa ME (20 minute de reacţie, enzimă/substrat 1:1000). B - 

Schema reacţiilor succesive a proteolizei α-catenei. 1, 2 şi 3 sectoarele potenţial sensibile la 

proteoliză cu accesibilitate sporită la solvent. Săgeata indică poziţia restului de Cys 88 implicat 

în formarea legăturii disulfidice între α- şi β-catene. 

Schema schimbărilor structurale în timpul proteolizei Ara h3 este descrisă în Fig.13,B. 

Proteoliza începe cu scurtarea C-terminală a α-catenei cu formarea fragmentelor K1 şi K2 

(scindarea în regiunile sensibile 3 şi respectiv 2). Scindarea ulterioară în regiunea sensibilă 1 

(bucla între strendurile E' şi F') duce la formarea fragmentului K3 şi fragmentelor N1-N4. 

Fragmentele K1, K2 şi N1, N2 sunt intermediare şi dispar în timpul proteolizei mai profunde. 

Fragmentele finale N3 şi N4, probabil corespund câtorva fragmente omoloage ale α-catenelor 

diferitor subunităţi ale Ara h3, ce diferă după masa moleculară.  

Conform scenariului descris (Fig.13,B), proteoliza limitată a Ara h3 scindează regiunea C-

terminală a α-catenei, unde sunt prezenţi trei din cei patru epitopi IgE (Fig.14). Astfel, gradul de 

alergenicitate a Ara h3 poate fi redus substanţial prin proteoliza sa limitată cu papaină. 

 

Fig. 14. Secvenţa de aminoacizi şi structurile secundare ale α-catenei globulinei 11S, Ara h3 

din arahide (pdb/3c3v). 
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BCDE şi FGHI - β-strendurile de bază antiparale care formează β-barelul, A', A, E', F ', J, J' şi 

Z - β-strendurile suplimentare, h1, h2, h3 - α-helixuri de bază, h0 şi h1' - α-helixuri 

suplimentare. Literele mici indică regiunile nestructurate 1, 2 şi 3 în cristalele 3c3v. Secvenţele 

epitopilor IgE a Ara h3 şi restul Cys 88 între strendurile E şi E', implicat în formarea legăturii 

disulfidice între catenele α şi β sunt indicate cu bold. 

Hidroliza alergenului Ara h3 cu tripsină (Fig. 15) are loc suficient de rapid şi produsul 

final (în continuare rămâne practic neschimbat) constă din β-catenele intacte şi trei fragmente ale 

α-catenelor: fragmentul N1 (13,3 kD) şi fragmentele N2 şi K2 (12,7 kD).  

 

Fig. 15. SDS-PAGE în prezenţa (+ME) şi absenţa (-ME) 2-mercaptoetanolului a 

alergenului Ara h3 din arahide în timpul proteolizei cu tripsină. 

Cifrele de jos - timpul de reacţie (min). În dreapta - masele moleculare ale markerilor. 

Identificarea celor mai probabile puncte de clivaj (Fig.16) ale α-catenelor globulinei 11S 

din arahide a fost efectuată pe baza analizei datelor de electroforeză (mase moleculare şi 

conţinutul relativ a fragmentelor, exprimat în procente molare) şi a datelor analizei structurii 

terţiare a Ara h3. Jumătatea N-terminală a β-barelui, care conţine cisteina, implicată în formarea 

legăturii disulfidice între α- şi β-catene, conservativă în structura primară a subunităților 

globulinelor 11S, nu este sensibilă la proteoliza limitată deoarece nu conţine resturi de 

aminoacizi cu o accesibilitate sporită la solvent. Fragmentul K2, legat covalent cu β-catene, 

aparţine jumătăţii N-terminale a β-barelui şi este rezultatul scindării în regiunea inserţiei 

hidrofile nestructurate 1 (Fig. 13, 14), potenţial sensibilă la atacul proteolitic în structura Ara h3 

şi a altor globuline 11S. E destul de probabil, că fragmentul K2 se formează prin clivarea 

legăturii peptidice r109-r110 (Fig. 16), deoarece masa sa moleculară aparentă conform datelor 

SDS-PAGE (12,7 kD), coincide cu masa care corespunde regiunii N-terminale a tuturor celor opt 

variante principale de subunităţi ale globulinei 11S din arahide (12.69±0.06 kD).  

Fenomenul formării fragmentelor N1 şi N2, care se deosebesc după masa moleculară a 

produselor finale ale proteolizei limitate a subunităţilor înalt conservative ale globulinei 11S din 
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arahide, poate fi ilustrat prin compararea secvenţelor α-catenelor al subunităţilor 3c3v şi 

ABL14270 (Fig.16). 

După îndepărtarea C-terminală a sectorului 3 a subunităţilor 3c3v şi ABL14270, şi 

scindarea legăturii r109-r110, în secvenţele reziduale ale acestor subunități rămâne numai 

inserția hidrofilă extinsă 2 potenţial sensibilă la proteoliză (Fig. 16). În subunitatea 3c3v în 

partea centrală a inserţiei 2 este prezent restul r213 cu o accesibiliatate sporită la solvent (>80 

%). Scindarea legăturii corespunzătoare (r213-q214) este posibilă, deoarece masa moleculară a 

segmentului r110-r213 a secvenţei 3c3v (12,32 kD) şi a fragmentului N2 (12,7 kD conform 

datelor SDS-PAGE) sunt apropiate. 

Structurile primare precum şi cele secundare ale subunităţilor 3c3v şi ABL14270 diferă 

puţin una de alta. Cu toate acestea, în subunitatea ABL14270 în regiunea centrală a inserției 2 

restul Arg (r213 în subunitatea 3c3v) este înlocuit cu restul Gly (Fig.16). În acest sens, punctul 

de scindare al secvenţei ABL14270, cel mai probabil, este deplasat, ceea ce duce la formarea 

fragmentului N1 (r110-r225), cu masa moleculară de 13,61 kD (13,3 kD conform datelor SDS-

PAGE). 

109
|--12.74--------------| |---------------------

3c3v      ZA’Ah0BCDEE’grryqsqrpprrlqeedqsqF’FGHIJh1’qsr 194

ABL14270              grryqsqrpprrlqeedqsq          qsr 194
|--12.63--------------| |---------------------

109

213
--12.32-----------|

3c3v     qsrrrslpyspyspqsqprqeerefsprgqhsr reragqeeeheg 238

ABL14270 qsrrrslplspyspq--pg qedrefspqgqhgrreragqeqeneg 236
--13.61--------------------------|

225

282
|

3c3v     h1h2h3J’Rdrkrgadeeeeydedeyeyde--edrrrgrgsrgsgn 325

ABL14270 Kdrks-pdeeeeydedeyaeeerqqdrrrgrgsrgsgn 324
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Fig. 16. Schema secvenţelor α-catenelor în subunităţile 3c3v şi ABL14270 ale globulinei 11S 

din arahide. 

Cu bold sunt evidenţiate resturile de aminoacizi care corespund specificităţii tripsinei, pentru 

care este arătată o accesibilitate sporită la solvent (>80 %) în structura model a hexamerului 

3c3v. Săgeţile corespund celor mai probabile puncte de scindare ale α-catenelor. Cu italic sunt 

arătate masele moleculare ale fragmentelor (kD). 

Produsul final al proteolizei limitate a globulinei 11S din arahide duce la distrugerea rapidă a 

întregii regiuni C-terminale a α-catenelor, inclusiv a α-helixurilor h1, h2 şi h3 (Fig. 11, 12). 

Această regiune cuprinde trei dintre cei patru epitopi IgE identificaţi în secvenţele de aminoacizi 
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ale Ara h3. Astfel, proteoliza limitată cu tripsină duce la o reducere substanţială a nivelului de 

alergenicitate a globulinei 11S din arahide. 

1.9.  Proteoliza limitată ca modalitate de reducere a alergenicităţii globulinelor de 

rezervă din seminţele plantelor cultivate. 

În seminţele multor plante cultivate, utilizate în alimentaţie, globulinele de rezervă 7S şi 11S 

sunt alergeni (date conform SDAP, Structural Database of Allergenic Proteins). În unele dintre 

ele (de exemplu, în globulinele de rezervă din arahide Arachis hypogaea, caracterizate printr-un 

nivel ridicat de alergenicitate au fost identificaţi determinanţii antigenici (epitopi IgE), 

responsabili de legarea IgE. Mulţi dintre aceşti epitopi IgE aparţin regiunilor secvenţelor 

globulinelor de rezervă cu sensibilitate crescută la atacul proteolitic. Pe baza analizei datelor 

obţinute în LCŞ Biochimia Plantelor, şi din literatură, a fost studiată posibilitatea de a reduce 

alergenicitatea globulinelor de rezervă prin proteoliza lor limitată. 

Eliminarea epitopilor IgE ai globulinelor de rezervă 11S prin proteoliză limitată. Structura 

α-catenelor subunităţilor Ara h3 (pdb|3c3v): globulina 11S din arahide este tipică pentru toate 

globulinele 11S din seminţele investigate. Ea este formată din β-barelul cu β-strendurile 

BCDEFGHI antiparalele, unit cu grupul α-helixurilor h1, h2, h3 şi suplimentată cu β-strendurile 

Z, A′-A, E′-F′ şi J-J′, precum şi cu α-helixurile h0 şi h1′.  

 

Fig. 17. Diagrama panglică a structurii terţiare a -catenei globulinei 11S, Ara h3 

(pdb|3c3v) din arahide. 

Regiunile nestructurate a, b şi c în -catenele globulinelor 11S sunt potenţial sensibile la 

proteoliza limitată. Sectoarele întunecate ale diagramei corespund secvenţelor epitopilor IgE 1-

4, marcate şi cu cifre. 

Trei regiuni hidrofile nestructurate în -catenele globulinelor 11S sunt potenţial sensibile la 

proteoliza limitată: a - bucla între -strenduri E' şi F', b - bucla între -barel şi -helixuri şi c - 

regiunea C-terminală (Fig. 17). 
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Pentru globulinele 11S este caracteristică următoarea succesiune a reacţiilor proteolizei 

limitate. Procesul începe cu scindarea regiunii C-terminale, sensibilă la proteoliză (Fig. 17, tab. 

1, regiunea c). Acţiunea ulterioară a proteinazei duce la scindarea buclei între β-barel şi α-

helixuri (Fig. 17, tab. 1, regiunea b). În dependenţă de caracteristicile individuale ale structurii 

globulinei 11S şi specificitatea proteinazei, bucla între β-strendurile E′-F′ poate rămâne intactă 

sau poate fi scindată (Fig. 17, tab. 1, regiunea a). Poziţia punctelor de clivare ale α-catenelor 

globulinelor 11S a fost determinată după rezultatele secvenţierii N-terminale a fragmentelor şi / 

sau după un set de date experimentale indirecte (specificitatea proteinazei, consecutivitatea de 

formare a fragmentelor şi masele lor moleculare). 

Sensibilitatea potenţială la proteoliza limitată a regiunilor a, b şi c în secvenţele de 

aminoacizi ale globulinelor 11S este, de asemenea, indicată de accesibilitatea lor relativ sporită 

la solvent (ASA). 

Trei din cei patru epitopi IgE identificaţi în subunitatea globulinei 11S din arahide, Ara h3 

(Fig. 17, tab. 1) aparţin regiunii C-terminale a -catenei, scindată în timpul hidrolizei cu papaină. 

Astfel, proteoliza limitată a subunităţii Ara h3 poate duce la o scădere semnificativă a nivelului 

de alergenicitate. 

Тabelul 1 

Punctele de scindare a -catenelor () la proteoliza limitată 

a globulinelor de rezervă 11S din semințe 

Structurile secundare 

Subunitatea Proteinază 
A′A-BCD---E---FGHIJ-----h1h2h3J′----- 

                        a             b                   c 

                                                         Glym G1-G5 papaina 

                **               **      *         *  Gly m G2 tripsina 

                **              **       *       *  Gly m G2 tripsina 

                                                         Gly m G5 papaina 

     *                                      *       ** Ara h3 papaina 

                                                       ARAhy tripsina 

                                                       HELan papaina 

                                                       AVEsa papaina 

                                                         PINsi papaina 

                                                         CUCma papaina 

Notă: Datele sunt prezentate pentru globulinele 11S din seminţele de soia Glycine max Gly m 

G1-G5, arahide Arachis hypogea Ara h3 şi abl14270 (ARAhy),  floarea-soarelui Helianthus 

annuus aaa33374 (HELan), ovăz Avena sativa  aaa32720 (AVEsa), cedru Pinus sibirica 

caa77569 (PINsi) şi dovleac Cucurbita maxima pdb|2e9q (CUCma). Regiunea -helixuri--

strandul J′, care este distrusă la proteoliza limitată, este subliniată. Asterixurile indică poziţia 

epitopilor IgE, identificaţi în subunităţile globulinelor 11S din soia (Gly m G1 şi Gly m G2) şi 

Ara h3 din arahide. 
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Prezenţa celui de-al doilea şi celui de-al treilea epitop IgE al Ara h3 (tab. 1) în regiunile 

omoloage ale secvenţelor a şase din cele opt subunităţi ale globulinei 11S din arahide este foarte 

probabilă (valoarea indicilor PD corespunzători nu depăşeşte 2,9). În plus, secvenţele celui de-al 

patrulea epitop IgE al Ara h3 (tab. 1) şi epitopii IgE corespunzători presupuşi în alte două 

subunităţi ale globulinei 11S din arahide sunt identice. Astfel, proteoliza limitată nu numai a 

subunităţii Ara h3, ci şi a întregii molecule heterohexametrice ale globulinei 11S din arahide 

poate fi însoţită de o scădere semnificativă a nivelului de alergenicitate a acesteia. 

Perspectivele de reducere a alergenicităţii globulinei 11S din soia prin proteoliză limitată nu 

sunt atât de clare. Pe de o parte, proteoliza limitată a subunităţii Gly m G1 duce la eliminarea 

regiunilor α-helixurilor h1h2--strandului J′, unde sunt prezenţi ambii epitopi IgE identificaţi 

(Fig. 18). Prezenţa a doi epitopi IgE corespunzători în secvenţele omoloage ale subunităţilor Gly 

m G3, Gly m G4 şi Gly m G5 este foarte probabilă (indicii PD de la 0 până la 5.9). Pe de altă 

parte, numai unul dintre epitopii IgE identificaţi în globulina 11S din soia Gly m G2 (tab. 1), 

poate fi eliminat prin proteoliza limitată a acestei proteine cu papaină (Fig. 18). Prezenţa 

epitopului IgE corespunzător în regiunile omoloage ale secvenţelor altor subunităţi ale globulinei 

11S din soia este puţin probabilă (valoarea indicilor PD corespunzători este aproape de 10). 

h1

A1 185 EFLRYQQQSRQSRRRSLPYSPYSPQSQPRQEEREFSPRGQHSR R

A2 185 EFLRYQQQSRQSRRRSLPLSPYSPQ--PG QEDREFSPQGQHGRR

G1 172 EFLKYQQ-EQGGHQSQ------------- -------------- K

G2 170 EFLKYQQQQQGGSQSQ------------- -------------- K

***:***:.: : : :

h1 ___h2___    ___h3__ 

A1 229 E R AGQEEEHEGGNIFSGFTPEFLAQAFQVDDRQIVQNLRGENESE 

A2 227 E R AGQEQENEGGNIFSGFTSEFLAQAFQVDDRQIVQNLRGENESE 

G1 188 GK HQQEEENEGGSILSGFTLEFLEHAFSVD-KQIAKNLQGENEGE 

G2 187 GK-QQEEENEGSNILSGFAPEFLKEAFGVN-MQIVRNLQGENEEE 

:  **:*:**..*:***: *** .** *:  **.:**:**** * 

__J’_ 

A1 274 EQGAIVTVRGGLRILSPDRK RGADEEEEYDEDEYEYDEEDRRRGR 

A2 272 EQGAIVTVK GGLRILSPDRK SP-DEEEEYDEDEYAEEERQQDRRR 

G1 232 DKGAIVTVK GGLSVIKPPTD EQQQRPQEEEEEEEDEKPQCKGKDK

G2 230 DSGAIVTVK GGLRVTAPAMRKPQ---QEEDDDDEEEQPQCVETDK 

:.******: *** :  *   :* :::: : :
 

Fig. 18. Secvenţele de aminoacizi ale regiunii C-terminale a -catenelor globulinelor 11S 

din arahide (A1 - pdb|3c3v; A2 - abl14270) şi din soia (G1 - pdb|1fxz; G2 - baa00154). 

Săgeţile indică legăturile peptidice scindate de tripsină () şi papaină (). Secvenţele epitopilor 

IgE sunt evidenţiate cu bold. 

Eliminarea epitopilor IgE ai globulinelor 7S prin proteoliză limitată. În globulinele 7S, cu 

structura terţiară cunoscută, există o serie de regiuni nestructurate potenţial sensibile la proteoliza 

limitată (Fig. 19, tab. 2): regiunea a - extensia N-terminală hidrofilă variabilă a domeniului N-

terminal, caracteristică globulineler 7S de tipul convicilinei, cea mai sensibilă la proteoliză, 
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regiunea b între α-helixul h3 şi β-strendul J′, nestructurată (nu în toate globulinele 7S), relativ 

scurtă şi informaţii despre sensibiliatatea ei la proteoliză nu există.  

 

Fig. 19. Diagrama panglică a structurii terţiare a domeniului N-terminal al Ara h1, 

globulina 7S din arahide (pdb|3smh). 

Regiunile nestructurate a, b şi c sunt prezentate cu linii întrerupte. Porţiunile întunecate ale 

diagramei corespund secvenţelor epitopelor IgE 4-13, identificaţi în molecula matură al Ara h1. 

Tabelul 2 

Punctele de scindare () în domeniul N-terminal la proteoliza limitată 

a globulinelor de rezervă 7S. 

Structurile secundare 

Subunitatea Proteinaza ----------Z-A′ABCDEFGHIJ-h1-h2-h3--J′h4- 

     a                                                      b        c  

******                            *   *   *   *       Ara h1 papaina 

                                                                     
Gly m  

In vivo 

                                                                     C2 

                                                                     
Gly m  

tripsina 

                                                                     C2 

                                                                       

Gly m  

In vivo 

                                                                       CPPh 

                                                                       tripsina 

                                                                       

PHAvu 

In vivo 

                                                                       CPPh 

                                                                       tripsina 

                                                                       C2 

                                                                       LLP 

Notă. Datele sunt prezentate pentru globulinele 7S din seminţele de arahide Arachis 

hypogaea Ara h1, soia Glycine max Gly m , Gly m , Gly m  şi fasole Phaseolus vulgaris 

(PHAvu). Asterixurile indică poziţia epitopilor IgE, identificaţi în subunitatea Ara h1 din 

arahide. C2 şi CPPh - proteaze endogene papain-similare din seminţele germinate de soia şi 

fasole, respectiv. 
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Excepţie este globulina 7S din arahide, Ara h1, la care această regiune este extinsă şi se 

scindează la proteoliza cu papaină (tab. 2). Regiunea nestructurată a linkerului interdomenic c 

este sensibilă la proteoliză în toate globulinele 7S studiate, şi în sfârşit, este cunoscută 

sensibilitatea la proteoliza limitată a buclei extinse între β-strendurile E şi F în domeniul C-

terminal al globulinelor 7S (tab. 2). 

În subunitatea Ara h1, globulina 7S din arahide, care este cea mai alergenă dintre globulinele 

de rezervă din seminţe, au fost identificaţi 21 epitopi IgE. Epitopii IgE 1-3 aparţin secvenţei N-

terminale, eliminată post-translaţional. Epitopii IgE 4-9, localizaţi în regiunea extensiei a N-

terminală sensibilă, sunt eliminaţi la acţiunea iniţială a papainei. Acţiunea ulterioară a papainei 

conduce la distrugerea regiunii sensibile b, în mod specific alungită în secvența Ara h1, unde este 

localizat epitopul IgE (Fig. 19). 

Accesibilitatea la solvent a regiunii α-helixurilor h1-h3 este de 3,5 ori mai mare decât ASA 

porţiunii rămase a domeniului N-terminal al Ara h1, ceea ce permite selectarea condiţiilor pentru 

proteoliza limitată, care elimină această regiune potențial sensibilă a α-helixurilor, astfel elimină 

epitopii IgE 11 şi 12 (Fig. 19). Astfel, proteoliza limitată cu papaină duce la scăderea 

alergenicităţii globulinei 7S din arahide datorită eliminării a mai mult de o treime din epitopii 

IgE. 

Structurile subunităţilor atât ale globulinelor 7S cât şi ale 11S din seminţe sunt foarte 

conservative, ceea ce determină legităţile generale ale proteolizei limitate a proteinelor fiecăreia 

dintre aceste familii. Prin urmare, proteoliza limitată poate fi utilizată pentru a reduce 

alergenicitatea globulinelor de rezervă din seminţe în multe alte plante a căror alergenicitate este 

stabilită. 

S-a stabilit că proteoliza limitată a globulinei de rezervă 11S din seminţele de arahide, 

alergenul Ara h3, sub acţiunea papainei şi tripsinei duce la scindarea regiunii C-terminale a α-

catenei, unde sunt prezenţi trei din cei patru epitopi IgE. Astfel, gradul de alergenicitate a Ara h3 

poate fi redus substanţial prin metoda de proteoliză limitată. În subunitatea alergenului Ara h1, 

globulina de rezervă 7S din seminţele de arahide, care conţine 21 epitopi IgE, s-a arătat 

eliminarea la proteoliza limitată a epitopilor IgE 4-9 şi 13, ceea ce poate reduce în mod 

semnificativ alergenicitatea proteinei studiate. 

1.10. Proteoliza limitată a proteinelor alergenice din extractele nepurificate din seminţele 

de arahide sub acţiunea papainei. 

În etapele precedente ale proiectului elaborat, a fost cercetată proteoliza globulinelor Ara h3 

şi Ara h1 din seminţele de arahide, cei mai puternici alergeni, şi a fost stabilit că cea mai mare 

parte din epitopii IgE identificaţi se distruge în timpul proteolizei limitate. Pentru introducerea 

rezultatelor fundamentale în practică a fost însărcinată studierea proteolizei limitate a proteinelor 
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alergenice din extracte sumar nepurificate din seminţele de arahide folosite în produsele 

alimentare.  

Extract sumar (ES) de proteine a fost obţinut din făina degresată a seminţelor de arahide 

(Arachis hypogaea L.) cu tampon 0,05 M Tris-HCl, pH 8.0, 0,5 M NaCl, 0,02 % NaN3, 1 mM 

EDTA,  în timpul de 30 min, t0 - 250C, şi centrifugat 15 min, 6000 rpm, 150C.  

ES şi preparatele purificate ale alergenelor Ara h1 (V) şi Ara h3 (L) au fost hidrolizate cu 

papaină (Sigma Life Science) la 30°C în raport enzima:substrat 1:500, în tampon B (0,05 M Tris-

HCl, pH 8.0, la tăria ionică de 0,5 cu NaCl, 0,02 % NaN3, 1 mM EDTA).  

Produsele macromoleculare ale proteolizei au fost analizate prin SDS-PAGE în gel de 15 %, 

în prezenţa şi absenţa 2-mercaptoetanolului (+/- ME), sistemul tampon Laemmli. 

Electroforetogramele au fost scanate (ImageScanner III, GE Healthcare) şi analizate, utilizând 

software-ul Phoretix 1D Gel Analysis v.5.10. 

                 -ME                          +ME 

                     

   

 

Fig. 20.  SDS-PAGE a preparatului ES de arahide hidrolizat cu papaină în raport 

enzimă:substrat 1:500. 

Cifrele de jos indică timpul de reacție (min); în dreapta - fragmentele subunităţii 11S (L0, Lf) şi 

7S (V0,Vf) a alergenilor. M - markerii moleculari PageRuler Thermo Scientific (Lituania). 

+ME 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 21. SDS-PAGE comparative a preparatelor ES nepurificate şi purificate ce ţin de 

alergenii Ara h1 (V) şi Ara h3 (L) hidrolizaţi cu papaină în raportul enzimă:substrat 1:500. 
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Cifrele de jos indică timpul de reactive (min); în dreapta - fragmentele subunităţii 11S (L0, LF) 

şi 7S (V0,Vf) a alergenilor. M - markerii moleculari PageRuler Thermo Scientific (Lituania). 

 Dinamica hidrolizei ES (fig. 20) a demonstrat formarea secvențială a fragmentelor cu 

îndepărtarea în consecință a fragmentelor molecular înalte (>25kDa) și acumularea de fragmente 

cu masa moleculară mai mică (<25 kDa). Alergenii investigaţi formează cea mai mare parte din 

proteinele totale ale semințelor de arahide şi, prin urmare, în timpul hidrolizei caracterul formării 

fragmentelor este clar urmărit fiind demonstrat prin electroforeza comparativă (fig. 21).  

 Asemănarea caracterului modificării structurilor de alergeni izolate şi a celor din extractul 

total, sugerează îndepărtarea unor regiuni care conțin IgE epitopuri, ceea ce duce la reducerea 

alergenității proteinelor și a materialului alimentar în general. Datele obținute vor permite  

preluarea condițiilor de procesare prin proteoliza limitată a materialului alimentar pentru 

dezvoltarea unei metode de reducere a alergenității componentelor alimentare care conțin 

arahide. 

1.11. Proteoliza limitată a proteinelor alergenice din extractele nepurificate din seminţele 

de soia sub acţiunea papainei. 

În globulinele 11S cunoscute ca aleregeni, incluzând soia (subunităţile Gly m G1 şi Gly m 

G2) au fost identificaţi determinanţi antigenici (epitopi IgE), care sunt responsabili de legarea 

IgE şi dezvoltarea reacţiei alergice.  

Este determinat din cercetările ulterioare a laboratorului, că proteoliza limitată a subunităţii 

glicinei duce la eliminarea regiunilor α-helixurilor h1h2 - -strandului J′, unde sunt prezenţi doi 

din cei patru epitopi IgE identificaţi, şi care reduce alergenicitatea glicinei. Pentru elaborarea 

metodei de reducere a alergenicităţii seminţelor, folosite în produsele alimentare, a fost studiată 

proteoliza limitată a proteinelor alergenice din extractul sumar nepurificat din seminţele de soia.  

Extract sumar (ES) a fost obţinut din făina degresată a seminţelor de soia cu tampon 0,01 M 

Tris-HCl, pH 8.0,  0,02 % NaN3, 1 mM EDTA,  timp de 60 min, t0 - 250C, şi centrifugat 15 min, 

6000 rpm, 150C. Concentraţia de proteină a fost determinată de 20 %. 

ES şi preparatul de glicină purificat (GP) au fost hidrolizate cu papaină (Sigma Life 

Science) la 30°C în raport enzima:substrat 1:200, în tampon B (0,2 M acetat pH 5.6, la tăria 

ionică de 0,5 cu NaCl, 0,02 % NaN3, 1mM EDTA). Produsele macromoleculare ale proteolizei 

au fost analizate prin SDS-PAGE în gel de 15 %, în prezenţa 2-mercaptoetanolului (+ME), 

sistemul tampon Laemmli. Electroforetogramele au fost scanate (Image Scanner III, GE 

Healthcare) şi analizate utilizând software-ul Phoretix 1D Gel Analysis v.5.10. 
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A                                                    B    

  Fig. 22. SDS-PAGE a preparatelor GP (A) şi ES (B) după proteoliza limitată 

cu papaină în raport enzimă:substrat 1:200. 

Cifrele de jos indică timpul de reacţie (min); în dreapta - fragmentele subunităţii alergenului 

11S. M - markerii moleculari Page Ruler Thermo Scientific (Lituania). 

 În rezultatul hidrolizei ES (Fig. 22) are loc formarea secvenţială a fragmentelor cu 

îndepărtarea în consecinţă a celor cu masa moleculară înaltă (>25 kDa) şi acumularea celor cu 

masa moleculară mică (<25 kDa). Cea mai mare parte din proteinele totale ale seminţelor de soia 

formează alergenii investigaţi. În timpul hidrolizei ES caracterul formării fragmentelor este 

asemănător celui urmărit în cazul hidrolizei glicinei purificate, ceea ce a fost demonstrat prin 

electroforeza comparativă (Fig. 22). Asemănarea caracterului modificării structurilor alergenilor 

izolaţi şi a celor din extractul sumar, sugerează îndepărtarea unor regiuni, care conţin epitopii 

IgE, ceea ce duce la reducerea alergenităţii proteinelor. Datele obţinute vor permite preluarea 

condiţiilor de procesare prin proteoliza limitată a materialului alimentar pentru dezvoltarea unei 

metode de reducere a alergenicităţii componentelor alimentare, care conţin soia. 

1.12. Rolul proteolizei limitate în iniţierea degradării proteolitice profunde a globulinelor 

11S din seminţele de Gingko biloba (în cooperare cu Universitatea de Stat din st. New 

York, Binghamton, SUA). 

În timpul evoluţiei globulinelor de rezervă 11S din seminţe în secvenţele lor au apărut 

inserţii dezordonate extinse, care determină sensibilitatea acestor proteine la proteoliza limitată, 

observată în timpul germinării seminţelor şi in vitro. După proteoliza limitată, începe degradarea 

profundă a globulinelor 11S, care decurge după mecanismul „una câte una”. Globulinele 11S 

native din soia şi dovleac sunt insensibile la acţiunea papainei şi numai după modificările 

regulate în structura lor, determinate de proteoliza limitată, aceste proteine dobândesc capacitatea 

de a degrada după mecanismul „una câte una”. Astfel, proteoliza limitată are rolul de a regla 

degradarea masivă a globulinelor 11S din soia şi dovleac. 

Eventual, rolul de reglare al proteolizei limitate a globulinelor 11S a apărut la un nivel 

evolutiv destul de timpuriu ca la Ginkgophyta. Pentru a testa această ipoteză, a fost investigată 

cinetica proteolizei ginnacinei, globulina de rezervă 11S din seminţelor de Ginkgo. S-a efectuat, 
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de asemenea, analiza comparativă a tuturor structurilor cristaline cunoscute ale globulinelor 11S 

şi a structurii model a ginnacinei. 

1.13. Izolarea şi purificarea ginnacinei. 

Făina din seminţele de Ginkgo (Ginkgo biloba L.) a fost extrasă (1:10, greut / vol) cu NaCI 1 

M în soluţia tampon A (Tris-HCI 0,02 M, pH 8.0, NaN3 0,02 %, EDTA 1 mM). Extractul se 

centrifughează 20 min., la  8000 rot./min. Supernatantul a fost utilizat pentru fracţionarea cu 

sulfat de amoniu.  

Cercetarea fracţiilor proteice ale extractului sumar. Extractul sumar a fost supus 

precipitării fracţionate cu sulfat de amoniu (SA). După centrifugarea fracţiilor (8000 rot./min., 20 

min.), precipitatele au fost dializate şi examinate prin SDS-PAGE, în condiţii reductive şi 

nereductive (Fig. 23). În timpul salifierii partea principală a ginnacinei este precipitată la o 

concentraţie de sulfat de amoniu de 60 % saturaţie (Fig. 23). Fracţia respectivă a fost utilizată 

pentru purificarea ulterioară. 

G inkgo s alting out







1            2            3            4                       5 6            7            8

Рис. 1. 

 

Fig. 23. SDS-PAGE a proteinelor din extractul brut din seminţele de Ginkgo (liniile 1 şi 5) 

şi fracţiilor precipitate cu sulfat de amoniu în intervalul de concentraţie (în % saturaţie). 

0-40 % (liniile 2 şi 6), 40-60 % (liniile 3 şi 7) şi 60-80 % (liniile 4 şi 8) în prezenţa (liniile 1-4) şi 

în absenţa (liniile 5-8) 2-ME. 

Cromatografia hidrofobă cu fenil-Sepharose. Precipitatul fracţiei 40-60 % saturaţie a SA a 

fost dizolvat în 3,0 M NaCI în soluţia tampon A şi soluţia a fost introdusă în coloana (26 × 90 

mm) cu fenil-Sepharose CL-4B (Pharmacia Biotech, Suedia) echilibrată cu NaCI 3,0 M în 

tampon A. După îndepărtarea fracţiei neadsorbite (Fig. 24), ginnacina în cantităţi semnificative şi 

mai pură este eluată la concentraţia NaCl 1 M (Fig. 25).   

G el-filtration
F or purification
(intact ginnacin)

 

Fig. 24. Cromatografia pe coloană cu fenil-Sepharose CL-4B a ginnacinei, parţial 

purificată prin salifiere. 
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Linia orizontală indică regiunea de eluare, ce corespunde ginnacinei purificate. Fracţia 

neadsorbită nu conţine proteină şi, probabil, corespunde acizilor nucleici (maximul de absorbţie 

la 260 nm). 







1            2            3                         4           5             6
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Fig. 25. SDS - PAGE a preparatului de globulină 11S, parţial purificat prin salifiere cu 

sulfat de amoniu (liniile 1 şi 4) şi fracţiilor eluate la cromatografia fenil-Sepharose cu NaCl. 

1 M (liniile 2 şi 5) şi apă (liniile 3 şi 6) în prezenţa (liniile 1-3) şi în absenţa (liniile 4-6) 2-ME. 

1.14. Proteoliza limitată a globulinei 11S din seminţele de Ginkgo, sub acţiunea papainei. 

Identificarea fragmentelor globulinei 11S, ginnacina, din seminţele de Ginkgo, după 

proteoliza sub acţiunea papainei. Electroforeza ginnacinei iniţiale (Fig. 26, pista 1) relevă două 

benzi ale α-catenelor (28,3 kDa şi 26,7 kDa) şi o bandă a β-catenelor (21,1 kDa). Astfel, în 

componenţa moleculei hexamerice a ginnacinei intră, cel puţin, două tipuri de α,β-subunităţi. La 

fel ca în celelalte globuline 11S, α- şi β-catenele ginnacinei sunt legate printr-o legătură 

disulfidică (Fig. 26, pistele 1 şi 8). 

Este cunoscută secvenţa de aminoacizi numai a unei subunităţi a ginnacinei (caa 90641 cu 

masele moleculare ale α- şi β-catenelor de 27,5 kDa şi, respectiv, 21,1 kDa). 

Proteoliza ginnacinei începe cu formarea, cel puţin a două fragmente intermediare F1 ale α-

catenelor cu masele moleculare 25,8 şi 25,2 kDa (Fig. 26, pistele 2-5). La proteoliza ulterioară 

fragmentele F1 dispar şi apar două fragmente: un fragment F3 principal (21,1 kDa) cu o 

mobilitate care coincide cu mobilitatea β-catenelor şi un fragment F2 minor (22,0 kDa). Sunt 

absente produsele cu masa moleculară mică (mai puţin de 20 kDa) precipitate cu TCA. Astfel, β-

catenele ginnacinei sunt insensibile la proteoliza limitată, aşa cum este tipic pentru majoritatea 

globulinelor 11S din seminţe investigate, iar hidroliza α-catenelor constă în scurtarea lor 

succesivă N- sau C-terminală.  

În timpul gel-filtrării pe gel pe coloană cu Sephacryl S-300 a produselor de hidroliză ale 

ginnacinei, după 24 ore, se detectează un singur vârf al proteinei cu masa moleculară mare, care 

conform compoziţiei electroforetice corespunde probei, prezentată în figura 26, pista 7. 
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Fig. 26. SDS-PAGE a ginnacinei intacte şi produselor ei de proteoliză în prezenţa  

(pistele 1-7) şi în absenţa (pistele 8, 9) 2-ME. 

Pe partea stângă sunt arătate masele moleculare ale markerilor. Linia de jos indică timpul de 

reacţie (h).  

Cinetica proteolizei ginnacinei cu papaină. Micşorarea relativă a concentraţiei de masă a 

proteine P în etapa iniţială a proteolizei (până la 2 ore) nu depăşeşte micşorarea masei sale 

moleculare M (Fig. 27, graficul 1 şi 2), indicând că nu există semne detectabile ale proteolizei 

„una câte una”. Aceste semne apar în etapa intermediară (2-7 ore), şi mai departe proteoliza „una 

câte una” se desfăşoară ca o reacţie de ordinul pseudo-prim (Fig. 27, graficul 3). Extrapolarea 

porţiunii liniare a graficului 3 până la zero conduce la o valoare, care depăşeşte 100 %. Acest 

fapt indică dependenţa constantei de viteză a proteolizei „una câte una” a ginnacinei de 

modificările sale structurale ca urmare a proteolizei limitate. 
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Fig. 27. Cinetica proteolizei ginnacinei. 



32 

 

1 - concentraţia de masă P a proteinei reziduale (TCA-precipitate); 2 – masa sa moleculară 

medie M. P şi M sunt exprimate în % din valorile lor iniţiale. Graficul 3 (P % + /100 % -M %) 

descrie cinetica proteolizei exclusiv „una câte una”. Scala ordonatei este logaritmică. 

Modelul structural al ginnacinei. La baza structurii model a α-catenelor ginnacinei (Fig. 

28), precum şi a altor globuline 11S, se află -barel-ul din -strand-urile antiparalele 

BCDEFGHI, legat de grupul -helixurilor h1, h2, h3 şi suplimentat cu -strand-urile A, A' şi J, J' 

şi -helixul h0. În -catenele globulinelor 11S se conţin trei regiuni dezordonate extinse: a - 

între -strandurile E şi F; b - între -barel şi grupul -helixurilor; c - regiunea C-terminală. 

Aceste regiuni conţin resturi de aminoacizi cu disponibilitate sporită la solvent şi sunt potenţial 

sensibile la atacul proteolitic. 
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Fig. 28. Diagrama panglică a structurii terţiare model a -catenei ginnacinei. 

Regiunile a, b şi c sunt potențial sensibile la proteoliză limitată. Poziţia resturilor de aminoacizi 

cu disponibilitate crescută la solvent (> 90 %), care corespund specificităţii de substrat a 

papainei, sunt indicate cu asterix. Partea întunecată a diagramei corespunde regiunii secvenţei 

C-terminale, probabil clivată după terminarea proteolizei limitate. 

Schimbările structurale ale ginnacinei la proteoliză. Proteoliza limitată a ginnacinei începe 

cu scindarea porţiunii C-terminale a -catenelor (cea mai sensibilă la proteoliza globulinelor 

11S) şi se termină cu scindarea regiunii -helixurilor h1-h3 şi -strand-ului J' (Fig. 28), distrusă 

cu formarea produselor cu masa moleculară mică, care nu pot fi detectate prin electroforeză. 

Scindarea acestei zone în timpul hidrolizei cu papaină a globulinelor 11S din soia şi dovleac, 
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precum şi a ginnacinei, provoacă modificări regulate ale structurii lor, în urma cărora aceste 

proteine dobândesc sensibilitate la proteoliza „una câte una”. 

Secvenţele de aminoacizi ale globulinelor 11S din seminţe în afara regiunilor variabile a, b 

şi c sunt foarte conservative, inclusiv în regiunea structurală -helixurilor h1-h3 şi -strand-ului 

J'. Probabil, această regiune este capabilă să se scindeze la proteoliza nu numai a globulinelor 

11S din Ginkgo, soia şi dovleac, dar şi a altor proteine ale acestei familii. 

Pentru a testa această ipoteză au fost comparate secvenţele de aminoacizi ale α-catenelor  

tuturor globulinelor 11S cu structura terţiară cunoscută, precum şi a ginnacinei. Accesibilitatea la 

solvent a regiunii -helixurilor h1-h3 şi β-strand-ului J' este de 2,3-3,4 ori mai mare decât cea a 

jumătăţii N-terminale a -barel-ului (-strand-urle B-F), insensibilă la proteoliza limitată. 

Aceasta indică capacitatea potenţială de degradare profundă a acestei regiuni la proteoliza 

globulinelor 11S. 

Identificarea legăturilor de hidrogen intersubunitate în structura cuaternară a globulinelor 

11S detectează, că până la jumătate din aceste legături sunt formate cu participarea aminoacizilor 

din regiunea C-terminală a subunităţii A în afara -strandului J. Aparent, aceste legături sunt 

scindate în legătură cu scindarea regiunii -helixului h1--strandului J nu numai în globulina 

11S din soia dar, şi în alte globuline 11S, inclusiv în ginnacină. Ca urmare a unei astfel de slăbiri 

semnificative a interacțiunilor intersubunitare, globulinele 11S pot dobândi capacitatea de a 

disocia reversibil, dezvelind legăturile peptidice potenţial sensibile la proteoliză, dar mascate în 

molecula nativă. 

Rezultatele acestei investigări arată, ca abilitatea globulinelor de rezervă 11S din seminţe de 

degradare profundă după mecanismul „una câte una”, dobândită numai după proteoliza limitată, 

a apărut în primele stadii ale evoluţiei acestor proteine, a căror structură primară şi terţiară este 

foarte conservativă. Se poate presupune, aşadar, că rolul de reglare al proteolizei limitate s-a 

păstrat în cursul evoluţiei la multe globuline 11S.  

1.15. Semne biochimice de cercetare la nivel genetico-molecular a calităţilor valoroase 

economic la plantele cultivabile (în cooperare cu IPK, Gatersleben, Germania; Institutul 

de Cercetări a Plantelor şi Institutul de Agrofizică ”N. Vavilov”, St.-Petersburg, Rusia). 

 Polimorfismul la izoformele de esterază în boabele de grâu Triticum aestivum a 

populaţiei ITMI de cartografiere (VIR). Populaţia de cartografiere a grâului a fost obţinută din 

încrucişarea formelor parentale Triticum aestivum - Opata şi Synthetic (VIR, St. Petersburg, 

Rusia). Extractele din boabele diferitor linii au fost obţinute conform metodei elaborate. 

Extractele au fost analizate cu electroforeza nativă conform Davis. În total au fost analizate 122 

linii recombinante ale populaţiei de grâu de cartografiere ITMI. 
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Fig. 29. Compoziţia izoformei de esterază în boabele de grâu ale populaţiei de cartografiere 

ITMI. Electroforeza în condiţii native. 

Sunt prezente probele selectate din toate 122 linii studiate. Opata şi Synthetic sunt forme 

parentale de încrucişare; cifre de sus indică liniile consangvinizate recombinante ale populaţiei 

de cartografiere ITMI; cifrele din liniile verticale 1-12 indică numărul benzii de izoformă 

calculată; Markere - PageRuler, ThermoScientific. 

Analiza densitometrică a electroforezogramelor (fig. 29) a evidenţiat că complexul de 

esterază în liniile de grâu hexaploid (Triticum aestivum L.) este prezentat de 12 izoforme. Toate 

probele studiate au fost caracterizată prin prezența izoformelor 8-10. A fost evidenţiat faptul că 

liniile sunt diferite în izoformele 1-3 şi 9-12, precum şi în conţinutul relativ toate izoformele 

esterazei sunt diferite. Datele obţinute au fost predate pentru analiza cartografierii QTL a 

populaţiei de grâu studiate în cooperare cu IPK, Gatersleben (Germania) şi Institutul de Cercetări 

a Plantelor „N. Vavilov” (VIR, Rusia). Datele privind polimorfismul izoformelor de esterază vor 
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fi utilizate pentru selectarea formelor parentale de grâu în timpul încrucișării necesare, precum și 

pentru cercetarea fiziologică, biochimică, genetică a resurselor genetice ale grâului hexaploid. 

1.16. Analiza eterogenităţii de esterază în seminţele mature de grâu moale hexaploid 

(Triticum aestivum L.). 

 Scopul acestui studiu a fost evaluarea profilului izoformelor de esteraze din semințele 

mature și stabilirea polimorfismului între eșantioanele de material reproductiv promițător de 

grâu hexaploid (Triticum aestivum L.) pe acest marker biochimic. 

 Au fost studiate boabele mature a unor soiuri de grâu din selecţia Institutului de Cercetare 

Agricolă „Nemchinovka” (Rusia, Moscova): Zlata, Liubava, Agatha, Liza (soiuri de primăvară) 

şi Mera (soiul de iarnă); din selecţia Institutului de Cercetare Agrofizice: liniile AFI91 şi AFI177 

(soiuri de primăvară), precum şi liniile consangvinizate recombinante ale populațiilor de 

cartografiere ITMI 7, ITMI 10, ITMI 29, ITMI 32, ITMI 44, ITMI 47, ITMI 57, ITMI 83, ITMI 

88, ITMI 89 şi ITMI 115 (soiuri de primăvară).            

 

Fig. 30. Profiluri electroforetice de izoforme ale esterazei unor probe de grâu hexaploid. 

Numerele din stânga (1-10) se referă la izoformele de esteraze. Numerele din partea de sus 

arată soiurile şi liniile studiate. 

În rezultatul analizei ce tine de identificarea izoformelor de esterază în semințele mature 

ale probelor de grâu hexaploid, s-a constatat că complexul de esterază din semințele studiate este 

reprezentat de 10 forme (Fig. 30). Pentru soiurile Zlata, Lyubava, Agatha, Liza și Mera s-au 

relevat de la 9 până la 10 izoforme cu mobilitate electroforetică diferită. Soiurile Agata și Lisa au 

un profil de izoenzime similar, dar Est-2 în soiul Agata are o intensitate mai mare a activității 

sale. Liniile AFI91 și AFI177 diferă după numărul de izoforme de esterază identificate din 

soiurile studiate. În AFI91 au fost identificate 7, iar în AFI177 - 8. Liniile ITMI au avut de la 7 

până la 10 izoforme de esterază. Profilurile izoenzimatice ale liniilor ITMI diferă una de cealaltă. 

Doar profilurile liniilor ITMI10 și ITMI29 au fost similare atât în ceea ce privește compoziția 

calitativă, cât și cea cantitativă. Totuși, acestea diferă de profilurile izoformelor esterazelor 

liniilor AFI91 și AFI17, precum și de toate soiurile studiate, ceea ce permite utilizarea ITMI10 și 

ITMI29 ca una dintre formele parentale în încrucişarea cu oricare dintre soiurile studiate sau cu 
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liniile AFI91 sau AFI177. Prezența izoformelor de esterază Est-8, Est-9 și Est-10 a fost 

caracteristică pentru toate probele studiate. Heterogenitatea a fost observată doar în compoziția 

calitativă și cantitativă a esterazelor cu masa moleculară mare: Est-1, Est-2, Est-3, Est-4, Est-5, 

Est-6 și Est-7. 

Esterazele Est-2 și Est-4 au fost prezente în toate probele studiate. Cu toate acestea, 

activitatea Est-2 a fost mai mare în soiurile Zlata, Lyubava, Agata și liniile ITMI7, ITMI83 și 

ITMI115, iar activitatea Est-4: în soiurile Zlata și Mera, precum și în liniile ITMI10, ITMI29, 

ITMI32, ITMI44, ITMI47, ITMI88 și ITMI89. Izoforma Est-6 a fost prezentă în toate soiurile 

evaluate și în toate liniile ITMI. Cu toate acestea, a fost absentă în liniile AFI91 și AFI177. 

Activitatea maximă a Est-6 a fost depistată în soiul Mera și în linia ITMI89. În celelalte soiuri și 

în liniile ITMI, activitatea Est-6 a variat de la mică la medie. Izoforma esterazei Est-1 a fost 

detectată în toate probele evaluate, cu excepția soiului Mera și a liniilor ITMI47, ITMI88 și 

ITMI89. Izoforma Est-7 s-a evidentiat doar în soiurile Zlata, Lyubava și Mera, precum și în 

liniile ITMI10, ITMI29, ITMI44, ITMI47, ITMI57, ITMI83 și ITMI89. Spre deosebire de 

aceasta, izoforma esterazei Est-3 a fost observată în toate probele evaluate, cu excepția soiului 

Lyubava, iar intensitatea izoformei Est-3 a fost cea mai mare doar în soiul Mera. Esteraza Est-5 

după analiza izoenzimatică a fost relevată în toate probele, cu excepția liniilor AFI91, ITMI29, 

ITMI83 și ITMI115. În acest caz, soiurile Zlata și Mera, precum și linia ITMI89, au prezentat 

cea mai mare activitate. Este interesant de menţionat faptul că soiul Mera, singurul dintre toate 

probele studiate, conține nouă din zece izoforme de esteraze identificate. În același timp, 

activitatea izoformelor cu masa moleculară medie în acest soi a fost mai mare decât cea a 

izoformelor cu masa moleculară mică sau mare, ceea ce îl distinge în mod clar de toate celelalte 

probe studiate. Importanța acestui fapt este că acest soi poate fi folosit ca formă parentală la 

încrucişarea cu oricare alt eșantion evaluat dupa spectrul izoenzimatic. Profilurile izoformelor de 

esteraze ale liniilor AFI91 și AFI177 ne permit, de asemenea, să sugerăm utilizarea acestor 

eșantioane ca forme parentale atât la încrucişarea între ele, cât și ca forme parentale în 

încrucişarea cu alte linii și soiuri studiate în această cercetare. 

Soiurile Zlata și Lyubava au un spectru electroforetic unic de izoforme de esterază, 

distingându-le de alte soiuri și linii evaluate. Trebuie remarcat faptul, că soiul Zlata diferă de 

soiul Lyubava prin prezența izoformei Est-3 și a unei activități mai mari a izoformei Est-4. Deși 

soiurile Agata și Lisa posedă spectre similare de izoforme de esterază, soiul Agata prezintă o 

activitate mai mare a Est-2. Liniile ITMI, deşi au profiluri similare de izoforme de esterază, ele 

diferă atât una de cealaltă, cât și de liniile AFI91 și AFI 177, precum și de toate soiurile pe care 

le-am evaluat. În special atrag atenția liniile ITMI7, ITMI83, ITMI89 și ITMI115. Este 

caracteristic faptul că aceleași linii au avut caracteristice morfologice distinctive pronunţate, ceea 
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ce face posibilă utilizarea acestor linii ca material de reproducere inițial la efectuarea 

încrucișărilor genetice. 

1.17. Screening-ul seminţelor populaţiei de cartografiere Brassica rapa la izoformele 

esterazelor pentru cartarea QTL. 

 A fost efectuat screening-ul semințelor populaţiei de cartografiere de Brassica rapa a 

semnelor biochimice - izoformele de enzima esterază. Liniile studiate reprezintă descendenţii 

încrucişării formelor parentale -♀D4-38 x♂YS-143şi ♀D4-30 x♂YS-143 de B. rapa. În total, au 

fost studiate 58 de linii. Au fost evidenţiate trei grupe (fig. 31, I-III) de izoforme diferite după 

masa moleculară şi conţinut. Toate probele conţineau drept component principal, ca şi seminţele 

parentale, izoformele grupei II. Evidenţiem, că liniile sunt diferite după compoziţie şi, în special, 

după conţinutul relativ a izoformelor esterazei. 

       

 

 

 

       

 

Fig. 31. Compoziţia izoformelor de esterază în seminţele de B.rapa ale populaţiei de 

cartografiere ITMI. 

Electroforeza în condiţii native, sistem de gel 4 % - 8 %, la 5-8oC, de 2,5 ori, 20 mA. Cifrele de 

sus 1-35 indică liniile consangvinizate recombinante ale populaţiei; cifrele în linii verticale I-III: 

grupeşe de izoforme ale esterazei; M - markere PageRuler, ThermoScientific. 

1.18. Screening-ul izoformelor de esterază din seminţele speciei Brassica. 

 Ridichea, reprezentant al familiei Brassica, este o cultură legumicolă larg răspândită pe 

teritoriul Republicii Moldova. Creşterea productivităţii ridichei şi îmbunătăţirea caracteristicilor 
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sale economic valoroase pot fi obţinute prin utilizarea tehnologiilor de selecţie moderne, inclusiv 

utilizarea markerilor molecular-genetici şi biochimici, de exemplu, izoenzimele. Analiza 

electroforetică a spectrului polimorfic al markerilor de izoenzimă este o metodă rapidă şi relativ 

ieftină, utilizată cu succes pentru evaluarea rapidă a resurselor genetice ale plantelor. 

 

 

 

Fig. 32. Profilurile electroforetice ale izoformelor de esteraze în genotipurile de ridiche 

studiate (Nr. 1-25). 

De-a lungul pistelor sunt numerele zonelor izoformelor de esterază, numerele din dreapta - 

markerii maselor moleculare (15-130 kD). 

Pentru cercetare s-au utilizat seminţele mature a 25 probe de ridiche (Raphanus sativus var.) 

din colecţia VIR (St. Petersburg, Rusia), având origini geografice diferite (Liban, Suedia, 

Etiopia, SUA, Germania etc.) şi reproduse la staţiile VIR din Maikop, Volgograd şi MOVIR. 

Electroforeza nativă a probelor din seminţele studiate a relevat 8 izoforme de esterază cu 

masele moleculare între 37,7 kD şi 57,6 kD. În figura 32 sunt prezentate spectrele electroforetice 
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ale izoenzimelor de esterază din probele de ridiche. Conform compoziţiei zonelor izoformelor de  

esteraze, toate probele au fost subdivizate în 13 zimotipuri (tab. 3, Gr.1 - Gr.13). 

Genotipurile fiecărui zimotip de esterază, care au o compoziţie similară, sunt prezentate în 

tabelul 3. Cel mai des întâlnit zimotip Gr. 1 a fost de 24 % din toate probele, cele mai rare 

zimotipuri (4 %) au fost Gr. 6 - Gr. 13, au fost reprezentate de câte un genotip fiecare. Trei 

zimotipuri (Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4) au fost întâlnite la fel de des – 12 % din total. Zimotipul din Gr. 5 

a fost caracterizat cu cel mai mare număr de zone, în compoziţia sa fiind incluse toate 8 izoforme 

de esteraze. Cel mai mic număr de zone (câte 4 fiecare) au avut 2 zimotipuri - Gr. 3 şi Gr. 12. 

Тabelul 3 

Zimotipurile de ridiche şi compoziţia de esteraze a lor. 

Zimotipul  Zonele de esteraze Numărul genotipului În total Procente 

Gr.1 1, 2, 5, 6, 7, 8 № 9, 13, 15, 18, 19, 20 6 24 

Gr.2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 № 16, 17, 23 3 12 

Gr.3 5, 6, 7, 8 № 8, 24, 25 3 12 

Gr.4 1, 2, 6, 7, 8 № 3, 4, 12 3 12 

Gr.5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 № 7, 21 2 8 

Gr.6 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 № 5 1 4 

Gr.7 4, 5, 6, 7, 8 № 14 1 4 

Gr.8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 № 6 1 4 

Gr.9 1, 3, 4, 6, 7, 8 № 10 1 4 

Gr.10 1, 2, 4, 6, 7, 8 № 11 1 4 

Gr.11 3, 4, 6, 7, 8 № 22 1 4 

Gr.12 4, 5, 7, 8 № 1 1 4 

Gr.13 1, 2, 4, 5, 7, 8 № 2 1 4 

Zona 7 (Mr = 39,7 kDa) şi zona 8 (Mr = 37,7 kDa) (fig. 32) au fost detectate în fiecare 

zimotip, adică ele sunt monomorfe. Restul 6 zone au fost polimorfe şi au fost întâlnite printre 

zimotipuri cu o frecvenţă de la 6,58 % până la 14,47 %. Zonele cu masa moleculară mare (57,6 

kDa - 48,4 kDa): zonele 1-4, au avut o intensitate scăzută aproape în toate probele. Zonele 5, 6, 7 

şi 8, cu masa moleculară mai mică Mr = 45,5-37,7 kDa, dimpotrivă, au fost caracterizate de 

intensitate ridicată. Astfel, în ridiche, cele mai semnificative din punct de vedere biochimic sunt 

zonele de esteraze cu masa moleculară mai mică. 

Rezultatele obţinute permit identificarea, ca forme parentale potenţiale, două probe de 

ridiche - nr. 7 şi nr. 21, care sunt incluse în zimotipul Gr. 5. Ele au o compoziţie izoenzimatică 

unică, reprezentată de toate cele 8 izoforme de esteraze. De asemenea, un interes deosebit 

prezintă şi zimotipul Gr. 1, mostrele acestui grup mare (6 genotipuri) includ în compoziţia lor 6 

zone de esterază, dintre care 4 zone cu masa moleculară mică sunt reprezentate într-o cantitate 

semnificativă. 

Prezenţa a opt izoforme face ca esterazele din ridiche să devină un marker biochimic 

convenabil şi permite efectuarea atât a studiilor fiziologico-biochimice, cât şi de selecţie 

genetică. 
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1.19. Analiza polimorfismului la izoformele de esteraze în seminţele de Raphanus sativus 

L. 

În lucrările de selecţie genetică modernă, pentru o analiză rapidă a materialului de 

reproducere, spectrele izoformelor enzimatice sunt utilizate ca markeri biochimici pentru 

determinarea caracteristicilor economic valoroase. 

Esterazele din plante (EC 3.1.1.X) sunt markeri biochimici eficienţi, deoarece participă la 

multe dintre cele mai importante procese vitale ale plantelor. În această lucrare am studiat 

polimorfismul complexului de izoenzime de esteraze al seminţelor mature de ridiche Raphanus 

sativus L. din colecţia VIR (St. Petersburg, Rusia) pentru a caracteriza diversitatea materialului 

genetic al culturii şi de selecţie, pentru a obţine cele mai promiţătoare forme după stabilitate şi 

productivitate. 

 

Fig. 33. Profilurile electroforetice ale izoformelor de esterază a genotipurilor de ridiche  

R. sativus (eşantioanele 1-9 din cele 25 de genotipuri studiate). 

Numerele de mai jos indică numărul eşantionului, M - markerii moleculari: Page Ruler, Thermo 

Scientific; în partea stângă sunt indicate blocurile A, B; între pistele din stânga - numerele 

benzilor de izoforme; în dreapta – masele moleculare, kD. 

Spectrul polimorfic al esterazelor (fig. 33) genotipurilor studiate ale R.sativus este reprezentat 

de o varietate semnificativă de izoforme (10 benzi). Benzile de izoenzime detectate în spectre 

după conţinutul relativ şi masa moleculară pot fi împărţite în două blocuri. Benzile izoformelor 

blocului A (4 benzi a, fig. 33), cu masele moleculare în intervalul 48,0-56,9 kD, sunt foarte 

nesemnificative după conţinut şi, prin urmare, nu sunt suficient de importante în aspectul 

biochimic. Polimorfismul genotipurilor R.sativus este determinat în principal de benzile 

izoformelor blocului B (benzile 1-6, fig. 33, tab. 4, 5), cu masele moleculare de 32,1-45,3 kD, 

care formează baza spectrului de esteraze. În acest sens, în analiza polimorfismului izoformelor 

de esteraze, s-au luat în consideraţie numai benzile 1-6 ale blocului B. 

Conform compoziţiei, benzile B 1-6 izoformelor de esteraze ale celor 25 probe de genotipuri 

de ridiche studiate, formează 6 zimotipuri electroforetice (tab. 4, Gr. 1-6). În toate zimotipurile  

există benzile 3 şi 4 (39,7 şi respectiv 37,1 kD), adică zimotipurile de R. sativus studiate sunt 

monomorfe după aceste izoforme, şi diferă numai în ceea ce priveşte conţinutul lor relativ. 
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Izoforma de esterază a bandei 6 (32,1 kD) a fost detectată doar într-un singur genotip (frecvenţa 

de apariţie 4 %). Benzile polimorfe 1 (45,3 kD), 2 (42,9 kD) şi 5 (35,0 kD) cu frecvenţa de 

apariţie de 76,88 şi respectiv 72 % determină în cea mai mare măsură varietatea zimotipurilor de 

R. sativus în izoformele de esteraze. 

Tabelul 4 

Distribuţia benzilor de esterază între zimotipurile de ridiche R. sativus 

Zimotipul 
Banda 1 

45,3 кД 

Banda 2 

42,9 кД 

Banda 3 

39,7 кД 

Banda 4 

37,1 кД 

Banda 5 

35,0 кД 

Banda 6 

32,1 кД 

Gr.1 + + + + + - 

Gr.2 + + + + - - 

Gr.3 - + + + + - 

Gr.4 - - + + + + 

Гр.5 - - + + + - 

Гр.6 - - + + - - 

Total în 25 de probe 19 22 25 25 18 1 

Frecvenţa benzei (%) 76 88 100 100 72 4 

Tabelul 5 prezintă datele privind prevalenţa fiecărui zimotip găsit. Majoritatea probelor (13 

genotipuri) sunt caracterizate prin zimotipul Gr. 1 (52 %), cel mai divers privind compoziţia 

izoformelor (5 benzi). Zimotipurile Gr. 2, Gr. 3 şi Gr. 4 sunt destul de polimorfe după 

compoziţie (câte 4 benzi de izoforme fiecare), dar zimotipul Gr. 4 este rar în prevalenţă (4 %, 1 

genotip). Cu toate acestea, din zimotipurile rare Gr. 4 - Gr. 6, fiecare este reprezentat de un 

genotip (4 % fiecare), zimotipul Gr. 4. se distinge prin prezenţa izoformei de esterază a benzii 6, 

care este absentă în celelalte zimotipuri. 

Tabelul 5 

Zimotipurile ridichei R. sativus privind compoziţia izoformelor de esteraze 

Zimotipul 
Banda 

esterazei 
Numărul genotipurilor 

Total 

genotipuri 

Frecvenţa 

zimotipului, % 

Gr.1 1,2,3,4,5 3,5,6,8,10,11,12,13,14,16,17,23,24 13 52 

Gr.2 1,2,3,4 18,19,20,21,22,25 6 24 

Gr.3 2,3,4,5 7,9,15 3 12 

Gr.4 3,4,5,6 2 1 4 

Gr.5 3,4,5 4 1 4 

Gr.6 3,4 1 1 4 

Cele mai promiţătoare pentru analiza genetică par a fi genotipurile cu zimotipurile Gr.1-4. 

Datele obţinute privind spectrele polimorfice ale izoformelor de esterază din seminţele mature de 

ridiche R. sativus vor fi utilizate în colaborare cu Institutul Agrofizic şi VIR (Sankt-Petersburg, 

Rusia) pentru analiza genetică ulterioară şi identificarea celor mai promiţătoare forme după 

productivitate şi rezistenţă la diferiţi factori de mediu.  

1.20. Analiza comparativă a polimorfismului izoformelor de esteraze din seminţele 

speciilor Brassica şi Raphanus. 
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În cadrul cooperării cu instituțiile șiințifice din Rusia și Germania, au fost continuate 

studiile privind polimorfismul esterazelor din semințele de Brassica și Raphanus. O analiză a 

spectrului polimorfic electroforetic al markerilor de izoenzime este o abordare rapidă și relativ 

ieftină, care a fost aplicată cu succes la evaluarea rapidă a resurselor genetice vegetale.  

Obiectivul principal al acestei lucrări a fost de a efectua o analiză izoenzimatică a 

esterazelor de semințe mature de la colecția genetică a VIR şi Germania, cu scopul selectării 

formelor parentale și/sau a materialului original de selecție pentru utilizarea în programele de 

reproducere destinate creșterii productivității culturii. 

Complexurile esterazei au fost obţinute din seminţele mature a 25 probe de B. rapa, a 4 

probe de B. napus şi a 25 probe de R. sativus din colecţia VIR (St. Petersburg, Rusia) şi IPK 

(Germania). Profilurile izoenzimelor de esterază au fost evaluate folosind electroforeza nativă, 

iar polimorfismul stabilit pe acest marker biochimic va fi utilizat pentru analiza genetică şi 

selectarea formelor promiţătoare de reproducere.  

 

Fig. 34. Profilurile electroforetice ale izoformelor esterazei în probele de B. rapa (25, A)  

şi B. napus (4, B). 

Cifrele de mai jos indică probele studiate, M – markere: PageRuler, ThermoScientific; Z - 

numerele zonelor izoformelor de esterază; în stânga – masele moleculare, kDa. 

Spre deosebire de datele obţinute la cercetarea izoformelor de esteraze în seminţe R. sat. var. 

cu 8 tipuri de izoforme de esterază (etapa proiectului 3.2, anul 2017), electroforeza nativă a 

probelor din seminţele B.rapa a relevat 11 izoforme de esterază cu masele moleculare între 22 

kDa şi 62 kDa. În figurile 34, 35 sunt prezentate spectre electroforetice ale izoenzimelor de 

esterază din probele speciei studiate.  
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În spectrul izoformelor ale esterazelor din semințele B. rapa (fig. 34) sunt detectate două 

grupuri de zone: Gr. 1 conține zone cu Mr 35-62 kDa, și Gr. 2 - zone cu masele moleculare mai 

mici - 15-25 kDa. Spectrul polimorfic de genotipuri a B. rapa diferă în mod clar printr-o 

varietate semnificativă de izoforme, precum și de zimotipuri. Polimorfismul probelor B. rapa 

este determinat în cea mai mare măsură de zonele 4-8, Gr. 1. În același timp, toate cele 4 

genotipuri B. napus studiate conțin un set foarte slab de izoforme (6 zone) și o similitudine 

foarte mare a zimotipului  (Fig. 34). 

Spectrul izoformelor de esterază în probele de R. sativa este limitat la zonele de Gr. 1, 35-45 

kDa, care încă oferă un polimorfism semnificativ determinat de prezența și conținutul relativ al 

izoformelor (Fig. 35).  

Spectrele izoformelor obținute vor fi analizate și folosite în institutele VIR și IPK pentru a 

identifica formele promițătoare de reproducere și rezistente. 

 

Fig. 35. Profilurile electroforetice ale izoformelor de esteraze în genotipurile de R. sativus. 

Cifrele de jos indică numerele probelor studiate, M – markere: PageRuler, ThermoScientific; în 

dreapta - numerele zonelor izoformelor de esterază; în stânga – masele moleculare, kDa. 

1.21. Polimorfismul izoformelor de esteraze ca semne biochimice de calitate a seminţelor 

din colecţia generală a genului Brassica (VIR). 

        În cadrul cooperării cu instituţiile ştiinţifice din Rusia şi Germania, au fost efectuate studiile 

polimorfismului izoformelor de esteraze a seminţelor din colecţia generală a genului Brassica 

(VIR) cu scopul selectării programelor de reproducere, destinate creşterii productivităţii culturii. 

Complexele izoformelor de esterază au fost obţinute din seminţele mature de R. sativus (65 

de probe în total) din colecţia generală a genului Brassica VIR (St. Petersburg, Rusia), care au 

fost studiate prin electroforeza nativă. După electroforeză, gelul a fost tratat cu un reactiv pentru 
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esterază nespecifică. Zimogramele au fost scanate (Epson Expression 10000XL GE Healthcare, 

SUA) şi au fost analizate utilizând software-ul Phoretix 1D Advansed.  

În profilurile electroforetice ale izoformelor de esterază (fig. 36) din seminţele unor forme 

de Brassica rapa (colecţia generală VIR, St. Petersburg) au fost detectate 13 benzi, care 

formează 3 grupuri de izoforme de esteraze: Gr. A – 4 benzi (Mr 44, 87-55, 35 kDa), Gr. B - 5 

benzi (Mr 31,93-41,23 kDa) şi Gr. C – 4 benzi (Mr 15,08-22,61 kDa).  Polimorfismul probei este 

determinat, în principal, de izoformele minore ale benzilor A1-A3 şi C1, C3, C4. Izoformele 

majore (grupa B) sunt diferite, în principal, după conţinutul relativ. Polimorfismul stabilit va fi 

utilizat pentru analiza genetică şi selectarea formei promiţătoare parentale şi/sau a materialului 

original de selecţie în programele de reproducere destinate creşterii productivităţii şi rezistenţei 

culturii studiate. 

 

Fig. 36. Profilurile izoformelor de esteraze din seminţele colecţiei generale a genului 

Brassica (18 probe din cele 65 de probe studiate). 

Cifrele de jos indică numărul probelor studiate, M – markerii: Page Ruler, Thermo Scientific; în 

dreapta - numerele zonelor izoformelor de esterază; în stânga - masele moleculare ale 

markerilor, kDa. 

1.22. Caracteristica biochimică a uleiurilor eterice a unor specii de Mentha şi Monarda, 

diferite ecotipuri şi hemorase autohtone, hibrizii încrucişării interspecifice şi 

selectarea formelor perspective după conţinutul substanţelor biologic active (în 

cooperare cu USMF „N. Testemiţanu”, Republica Moldova). 

 Caracteristica comparativă a uleiurilor eterice a ecotipurilor spontane de mentă din 

Moldova. Uleiul esenţial de plante oleaginoase este sursa naturală de componente bioactive şi 

terpenoizi, cu potenţial antimicrobian şi antioxidant, care ar putea fi suplimentat, atât pentru 

scopuri nutriţionale, cât şi de conservare a alimentelor. La această etapă au fost investigate 

efectele diferitor factori biotici la acumularea terpenoizilor în plantele medicinale şi activitatea 

fiziologică a componentelor lor individuale. 

Au fost studiate următoarele ecotipuri şi hemorase de mentă autohtone (M. piperita L., M. 

spicata L., M. longifolia L., M. arvensis L., M. x verticilata L., M. viridis L.) şi introduse din 

 A 

 B 

 C 
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diferite zone geografice ( M. pulegium L., M. rotundifolia L., M.incana Willd) – în total 22 

forme. 

După compoziţia uleiului esenţial, ecotipurile au fost împărţite în 3 grupe, care sintetizează 

monoterpenele din grupa mentol; carvonă sau componente aciclice (fig. 37, 38). 

Cel mai polichimic tip este M. longifolia care are mai multe variante de compoziţie a 

componentelor. Cel mai interesant este chemotipul de M. longifolia L. (Huds) din Bahmut, 

raionul Ungheni, care acumulează linalool până la 85,5 %. Foarte interesant este M. longifolia 

care sintezează incanol ca component principal în uleiul eteric. 

Chemorasele cu un conţinut ridicat de carvonă sau linalool se disting de ecotipurile de M. 

spicata  (tab. 6). 

                                                                                                                                     Tabelul 6 

                        Variaţia compoziţiei calitative a terpenoizilor ecotipurilor M. spicata L.  

 

Ecotip 

Component principal, % 

linalool linalilacetat carvonă mentol piperiton 

oxid 

piperitenon 

oxid 

Moldova-1 - - - 40,0 0,4 3,0 

Moldova-2 - - - 17,5 6,1 37,1 

Moldova-3  86,7 3,0 - - - - 

Moldova-4  48,7 42,5 - - - - 

Fig. 37.  Variaţia compoziţiei terpenoidelor în uleiul eteric al ecotipurilor de mentă din 

grupa 1 şi 2. 

A fost studiată compoziţia chimică a uleiului eteric a formei M x verticillata L. din populaţia 

sălbatică din raionul Iargora. Conţinutul ecotipului de mentă are dezvoltare puternică şi posedă 

următoarele catacteristici biochimice: ponderea de ulei: 3,7-4,0 %; n20
D 1,4623: α20

D  - 32,0 0;   

λmax 235nm. Am constatat că componenta principală a uleiului eteric este mentolul (700 %) iar 
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componentele asociate: mentonă (12 %), izo-mentonă, piperitonă (3 %), mentilacetat (7 %) şi 

hidrocarburi monoterpenice (până la 1 % în total). 

Această formă de mentă este foarte productivă cu o recoltă înaltă de biomasă (2,0 t/ha) şi 

cantitatea de ulei 75,0 kg/ha).                                                                                                                                    

Fig. 38. Variaţia compoziţiei terpenoidelor aciclice în uleiul eteric al ecotipurilor de mentă 

locală. 

1.23. Studierea caracteristicilor biochimice a uleiurilor eterice a unor specii de mentă pe 

parcursul perioadei de vegetaţie.                                                                                                                     

Au fost studiate particularităţile biosintezei în perioada vegetativă a soiurilor noi de mentă 

Nistru R1, Victoria şi Speranţa. Soiurile Nistru R1 şi Victoria au fost create din descendenţii 

generativi în urma polinizării libere, iar soiul Speranţa a fost creat ca rezultat al încrucişării M. 

piperita L. x M incana Willd. şi selectat în F3. Soiurile sunt promiţătoare şi asigură o recoltă 

până la 3,5 t/ha de frunze uscate şi până la 72 kg/ha de ulei eteric. 

                                                                                                                                           Tabelul 7 

Valorile indicilor fizico-chimici al uleiului eteric în timpul sezonului de vegetaţie  

al soiurilor noi. 

Fazele de vegetaţie 

Ponderea 

de ulei, 

% 

Conţinutul, % 

  Alcooli Eteri Cetone 

  Victoria   

Butonizarea     2,9         50,2         17,3        22,5 

Începutul înfloririi      3,1         52,1         16,4        21,7 

Înflorirea în masă     3,2         53,5            19,5        20,2 

Sfărşitul înfloririi     2,8         50,3            19,5        18,1 

  Speranţa   

Butonizarea     2,0          2,3          2,7        55,4 
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Începutul infloririi     2,5          4,0          5,3        68,5 

Înflorirea în masă     3,7          4,5          4,7         73,7 

Sfărşitul infloririi     2,4          4,0          5,2        72,0 

  Nistru R1   

Butonizerea     1,0          48,7           5,8         10,5 

Începutul înfloririi     2,0          49,0             8,4         11,0 

Înflorirea în masă     2,7           50,2           9,0         11,5 

Sfărşitul infloririi     1,8           48,5         10,3          12,6 

S-a constatat, că acumularea maximă de ulei esenţial şi componenta principală din ambele 

soiuri intră în faza de înflorire în masă. Soiul Speranţa are o perioadă de înflorire timpurie – în 

decada a doua a lunii iulie, iar soiurile Nistru R1 şi Victoria cu două săptămâni mai târziu. 

Trebuie notat faptul că intensitatea formării uleiului şi sinteza componentelor principale ale 

uleiului esenţial variază uşor în timpul sezonului de creştere din plantele studiate. 

1.24. Diversitatea biochimică a hibrizilor interspecifici de mentă. 

Cercetările au inclus 2 etape principale: 1) Studierea compoziţiei chimice a uleiurilor eterice 

la formele iniţiale şi a caracterelor morfologice şi chimice moştenite de la descendenţii generativi 

obţinuţi în rezultatul autopolenizării lor. 2) Evidenţierea variabilităţii survenite în rezultatul 

încrucişării formelor ce se deosebesc prin setul de terpenoizi şi aspectul morfologic. 

Descendenţa hibridă a combinaţiei studiate prezintă o mare diversitate sub aspect morfologic 

şi chimic. În baza studierii compoziţiei chimice al uleiurilor, descendenţa a fost împărţită în 3 

grupe: 

a) Hibrizii bogaţi în terpenoizi cu funcţia oxigenată a carbonului din poziţia 3 a ciclului p-

mentanic. 

Majoritatea acestor hibrizi a fost obţinut prin antrenarea speciilor de Mentha verticilata L. şi 

M. rotundifilia L. În condiţiile pedoclimatice ale Moldovei ele acumulează 2,5-3,2 % ulei bogat 

în mentol (până la 76 %). 

b) Hibrizii bogaţi în terpenoizi cu funcţia oxigenată a carbonului din poziţia 2 a ciclului p- 

mentonic. Hibrizii au fost selectaţi din descendenţii: M. piperita L. (soiul Krasnodarscaia-2) x M. 

incana Wild şi se caracterizează printr-o morfologie a formelor iniţiale. Deosebirea acestor 

hibrizi se manifestă prin conţinutul de cetone (până la 70-80 %). 

Principalul component din uleiul acestor hibrizi este carvona (62,0-75,0 %) însoţită de 

dihidrocarvonă (6,5-10,0 %), carveol (12,5-2,0 %), carveolacetat (3,0-3,5 %), neodihidrocarveol 

şi linalool (în cantităţi minore).  

c) Hibrizii bogaţi în terpenoizi aciclici. La câţiva hibrizi creaţi prin încrucişarea speciilor M. 

piperita L. cu M. incvana Willd, predomină morfologia speciei materne. Aceşti hibrizi 

acumulează ulei bogat în linalool şi acetat de linalool, raportul cantitativ al cărora variază de la 

un hibrid la altul.  
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În cantităţi minore sunt prezenţi şi alţi alcooli – geraniol, terpineol, octanolul, borneolul 

însoţiţi de formele lor esterificate. Garnitura de hidrocarburi este prezentă prin componenţii 

caracteristici grupelor precedente. 

1.25. Testarea soiurilor de mentă. 

Pe parcursul testării soiurilor (în total 10 forme) au fost evidenţiaţi hibrizi perspectivi de 

mentă rezistenţi la secetă cu o pondere semnificativă de ulei, în care se conţin substanţe biologic 

active importante (Tab.8). 

                                                                                                                                          Tabelul 8 

                                       Caracteristicile hibrizilor de mentă avantajoasă 

Denumirea Ponderea de 

ulei, % 

Component 

principal, % 

Recoltă de 

frunze, t/ha 

Recoltă de ulei, 

kg/ha 

Prilucscaia 6 (martor) 1,9 Mentol 50,0 2,0 40,0 

Nistru R 1 3,0 Mentol 52-54 4,6 60,0 

Victoria 2,7 Mentol 50-52 3,5 52,0 

M.verticillata (Iargora) 3,7 Mentol 65-70 3,0 74,0 

M.piperita-46 2,5 Mentol 50 2,5 54,0 

M.piperita-19 2,7 Mentol 55 3.0 50,0 

A-32 2,8 Mentol 54 1,9 52,0 

M. piperita 7-10 2,6 Mentol 55 1,9 52,0 
Speranţa 4,0 Carvonă 75 3,5 72,0 

Mi x K4-55 4,1 Linalool 80 3,0 55,0 

Soiul nou Nistru R1 (brevet Nr. 267, 2018.02.28) se caracterizează printr-un procent mare 

de ulei eteric şi conţinut de mentol liber (52-54 %).  

         

Nistru R1                          Soiul Victoria                Soiul Speranţa 

Hibridul nou Victoria (cerere V 2017 0022 de la 2017.11.02 - în gestiune) se distinge prin 

rezistenţă mare la secetă şi la infecţiile micotice şi dăunători.  

Hibridul nou Speranţa (cerere V 2017 0020 de la 2017.09.28 – în gestiune) se 

caracterizează printr-un procent mare de ulei eteric (până la 4,0 %) şi conţinut de carvon până la 

75 % prin rezistenţă mare la secetă şi la schimbarea bruscă la temperatură. 

1.26. Analiza calitativă şi cantitativă a uleiului eteric de Monarda fistulosa L. 

A fost studiată compoziţia chimică a uleiului eteric de Monarda fistulosa L.  şi  modificată 

compoziţia sa în timpul perioadei de vegetaţie. Uleiul a fost extras din biomasa verde în ziua 

recoltării plantelor. 
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S-a stabilit că Monarda se caracterizează printr-o pondere semnificativă de ulei pe parcursul 

studiului, deosebirile fiind evidenţiate doar în raport cantitativ (tab. 9). Cu ajutorul metodelor 

cromatografice (CSS, CFS) şi UV spectroscopiei au fost depistaţi terpenoizii aromatici principali 

-  timol, carvacrol şi monoterpeni. 

Monarda este o plantă promiţătoare şi poate servi ca sursă de timol şi carvacrol. 

Întrebuinţare: în industria farmaceutică, cosmetologică, parfumerie şi ca conservant natural. 

                                                                                                                                         Tabelul 9 

                 Variabilitatea compoziţiei chimice a uleiului de Monarda fistulosa L 

Faza de 

vegetaţie 

Ponderea 

de ulei, % 

UV-spectr,   

λmax, nm 

Monoterpeni, 

% 
Timol, % 

Carvacrol, 

% 

Începutul 

dezvoltării 
2,5 225,272,278 27,7 12,6 18,5 

Ramificarea 3,0 225,272,278 20,0 15,8 21,1 

Butonizarea 3,2 225,262,278 17,8 17,2 21,7 

Înflorirea în 

masă 
3,3 225,262,278 17,6 17,8 21,0 

 

1.27. Activitatea biologică a uleiului eteric extras din formele autohtone de Mentha 

spicata L. 

Determinarea activităţii antimicrobiene a uleiului extras din plantele genului Mentha. 

Pentru testarea activităţii biologice a uleiului eteric extras din plantele de Mentha sp. am recurs 

la un set de microorganisme fitopatogene: 

  Bacterii: 

1. Xanthomonas campestris (care produce boala bacterioza verzei); 

2. Corinebacterium miciganese (care produce cancerul bacterian al tomatelor); 

3. Agrobacterium tumefaciens (care produce boala cancerul radicular la viţa-de-vie şi pomii 

fructiferi); 

4. Ervinia caroptovora (care produce boala putregaiul umed al legumelor). 

 Micromicete: 

1. Fusarium graminearum (care produce boala înroşirea şi sterilitatea specilor de cereale); 

2.  Alternaria alternata ( care produce boala deprimarea plantelor). 

Am testat 5 uleiuri eterice extrase din chemotipurile autohtone de Mentha spicata L. şi soiul 

de mentă „USIGEN” cu diferiţi componenţi principali şi anume ceto-oxizi, carvonă, linalool şi 

mentol. 

Conform datelor după 24 ore de incubaţie, o activitate inhibitorie a microorganismelor au 

prezentat toate uleiurile eterice extrase din plantele de mentă. Însă cel mai puternic efect 

bactericid a prezentat M. spicata L. cu componenţii principali: ceto-oxizi (satul Slobozia) şi cu 
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componentul principal: carvona (satul Schinoasa). O activitate bactericidă puţin semnificativă a 

prezentat uleiul din soiul de mentă „USIGEN”, care sintetizează mentol.   

Cea mai rezistentă cultură la uleiurile eterice a fost Ervinia carotovora, iar cea mai sensibilă 

cultură - Corynebacterium michiganeze şi Agrobacterium tumefaciens. Sensibilitatea medie a 

prezentat tulpina de Xantomonas campestris la toate uleiurile eterice de mentă studiate. 

Deci, aceste uleiuri pot fi utilizate pe parcurs în cercetările de câmp pentru combaterea 

microorganismelor fitopatogene care atacă culturile agricole. Rezultatele acestei investigaţii 

sugerează că multe din plantele studiate pot reprezenta o bună sursă de agenţi antibacterieni, în 

special faţă de tulpinile bacteriene fitipatogene, putând constitui alternative ale antibioticelor în 

tratamentul infecţiilor cu aceste tulpini.  

II. Studierea reglării dirijate a unor procese metabolice la diverse nivele de organizare 

a materiei vii şi stabilirea mecanismelor generale şi specifice de reglare în 

dependenţă de specie, de etapa ontogenetică şi de condiţiile de existenţă. 

2.1. Termotoleranţa şi rezistenţa plantelor de soia la secetă 

Seceta este o stare climatică extremă, caracterizată prin faptul că o anumită regiune suferă 

din cauza lipsei necesarului de apă, însoţită frecvent de caniculă. Ca fenomen meteorologic 

complex, seceta se caracterizează prin absenţa precipitațiilor. Întrucât absenţa precipitaţiilor 

poate avea loc în toate lunile anului, fenomenele de uscăciune şi seceta pot avea loc în toate 

anotimpurile cu consecințe evidente asupra agriculturii. În Republica Moldova au fost 

evidenţiate mai multe tipuri de secetă: de primăvară, de vară, de toamnă, de iarnă. După 

intensitatea acestora sunt divizate în: foarte puternice (temperatura medie a aerului întrece media 

climaterică cu 3-40C), puternice (precipitații cad 60-70 % din normă, iar temperatura întrece 

media cu 20C, moderate (precipitațiile cad 70-80 % din normă şi temperatura întrece media pe an 

cu 1,0-1,50C).  

În condiţiile schimbărilor climatice, aprecierea rezistenţei plantelor la influenţa factorilor 

de stres, în special la temperaturi extremale şi secetă, este deosebit de actuală pentru regionarea 

şi cultivarea raţională a plantelor. Reacţia generală a organismelor vegetale la stres se manifestă 

prin perturbarea proceselor de creştere şi morfogeneză, dintre organele plantelor o sensibilitate 

sporită la factorii nefavorabili fiind caracteristică rădăcinii, care, datorită ritmului relativ mare de 

creștere, este foarte sensibilă la acţiunile nefavorabile. Modificările în creșterea rădăcinii sunt 

relativ ușor de stabilit, ceea ce face comodă utilizarea acesteia ca obiect de testare în studiul 

efectelor factorilor de stres. 

Sistemul radicular reacţionează la schimbările nefavorabile de mediu prin răspunsuri 

morfologice, structurale şi fiziologo-biochimice - particularitate definită ca plasticitate 

radiculară. Răspunsurile specifice de plasticitate ale sistemului radicular includ modificări în 

alungirea şi distribuția în sol a rădăcinii principale, a rădăcinilor laterale, a perişorilor absorbanţi, 
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precum şi în capacitatea de absorbţie a apei şi nutrienţilor. Plasticitatea radiculară, ca răspuns la 

un anumit stres a fost demonstrată la diverse culturi agricole. La soia, studii asupra plasticității 

morfologice radiculare sub influenţa deficitului de apă s-au realizat în condiţii de câmp. S-a 

demonstrat că, în timp ce potenţialul apei din sol descreşte, numărul de rădăcini laterale per 

unitate din lungimea rădăcinii este semnificativ crescut. În condiţii de umiditate suficientă, 

rădăcinile laterale la soia sunt distribuite, în general, la suprafața solului, sub influenţa deficitului 

de apă însă, multe rădăcini laterale proliferează la adâncimi mai mari.  

Rădăcina principală se formează  în timpul embriogenezei, iar  rădăcinile laterale, care sunt 

componente ale unui sistem radicular matur, apar pe întreaga perioadă ontogenetică. Creșterea 

rădăcinilor este determinată de diviziunea și alungirea celulelor: diviziunea celulară – proces 

biologic numit mereză şi exstinsia celulară – auxeză. Aceste două procese au sensibilități diferite 

la acţiunea factorilor de stres. Este cunoscut faptul că, atunci când un factor de stres (de ex. 

metalele grele) inhibă selectiv diviziunea celulară a rădăcinii, efectul său asupra creșterii apare 

după un anumit timp de la expoziţie (nu mai puțin de durata ciclului mitotic) cu agravarea 

efectului în timp. Reacţia specifică a plantelor la un anumit stres, manifestată prin inhibarea 

rapidă a creşterii rădăcinii, este determinată de acţiunea factorului asupra extensiei celulare, ca 

rezultat formându-se celule de dimensiuni mici. În cazul când factorul de stres influenţează 

nespecific asupra diviziunii şi elongaţiei celulare, efectul inhibitor asupra creşterii rădăcinii în 

timp se va observa mai puţin. 

În prezent, există mai multe metode de evaluare accelerată a rezistenţei plantelor la 

temperaturi ridicate. Acestea se bazează pe diverse metode biofizice, fiziologice şi biochimice de 

apreciere a stării plantelor după expunerea lor la doze variate ale şocului termic (ŞT). Un 

procedeu eficient îl reprezintă testarea rezistenţei prin aprecierea termotoleranţa rădăcinii 

principale, determinată prin calcularea ratei de creştere, bazate pe indicele de influenţă (I), care 

este definit ca raportul dintre creșterea rădăcinilor în variantele experimentale și / sau a plantei în 

raport la creșterea rădăcinilor plantelor martor în aceeași perioadă de timp. 

Materiale şi metode 

În studiu au fost utilizate zece soiuri de soia (Aura, Dorinţa, Albişoara, Clavera, Zodiac, 

Licurici, Deea, Enigma, Horboveanca şi Indra). Seminţele de soia au fost semănate în cutii Petri 

pe nisip, în prealabil cernut, spălat, uscat şi umezit cu o cantitate de apă distilată până la 

atingerea CTA de 70% (capacitatea totală pentru apă a solului), în scopul asigurării unui regim 

de cultivare optim. Pentru iniţierea germinării, cutiile cu seminţe au fost incubate la întuneric, la 

temperatura de 25-26°C. După primele 48 ore de incubare, seminţele uniform germinate, cu 

lungimea radiculei între 0,2 – 1,0 cm au fost selectate şi repartizate uniform în diferite variante, 

apoi scufundate timp de 10 şi 20 minute în apă, cu temperatura de 40, 43, 46 şi 49°C. Seminţele 

variantelor martor nu au fost expuse la acţiunea factorului termic. După incubare, pentru a 
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asigura creşterea în condiţii identice, seminţele germinate au fost puse în cutii Petri pe nisip, 

respectând condiţiile descrise mai sus. Răspunsul plantelor la acţiunea temperaturii a fost 

determinat prin măsurarea lungimii rădăcinii principale la plantele experimentale şi martor, 

efectuată la fiecare 48 ore, pe o perioadă de 6 zile. 

Termotoleranţa unor soiuri de soia cultivate în Republica Moldova. Creşterea 

nelimitată este o caracteristică fundamentală pentru plante şi în special, pentru rădăcina 

principală, care are meristemul apical cel mai activ. La nivel celular, există mai multe 

mecanisme importante ce asigură creșterea continuă a rădăcinilor și ramificarea abundentă. Unul 

dintre mecanismele de bază este asigurat de prezenţa în vârfurile rădăcinilor a două tipuri de 

celule meristematice: a) tipul de bază - celule ce se divid rapid prin diviziune mitotică și b) celule 

care se divid rar, ce formează centrul de repaus şi îndeplinesc funcția de celule stem. Creşterea 

rădăcinilor laterale se datorează capacităţii de diferențiere a celulelor unor țesuturi, care permite 

revenirea la proliferare și formare a noilor celule stem. Acest tip de celule sunt absente sau dispar 

în rădăcinile cu o perioadă limitată de creștere. 

Strategia de bază a organismului vegetal de a rezista în condiţii de stres se axează pe 

capacitatea celulelor meristemelor apicale de a restabili creșterea și proliferarea celulară. 

Mecanismul celular care asigură acest proces este determinat de trecerea celulelor meristematice 

din faza G1 în fază G0 (de repaus), ca rezultat al inhibării creșterii acestora și încetinirii 

proceselor ce asigură trecerea la faza de sinteză a ADN-ului.  

În figurele de mai jos sunt prezentate lungimile rădăcinilor plantulelor a zece soiuri de soia 

(Licurici, Zodiac, Horboveanca, Aura, Clavera, Dorinta, Deea, Albisoara, Enigma și Indra) 

expuse la șoc termic pe parcursul a 10 și 20 minute cu diferite temperaturi, în funcţie de ziua care 

a trecut după aplicarea lui.  

 

Fig. 1. Acţiunea şocului termic asupra unor soiuri autohtone de soia (Glycine Max L.) 

după 2 zile de expunere la diferite temperaturi timp de 10 minute.  
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Peste două zile de la tratarea cu şoc termic pe parcursul a 10 minute observăm 

declanşarea unor procese inițiale ce au loc ca răspuns la acţiunea temperaturilor înalte. Şocul 

termic la care au fost expuse seminţele soiurilor studiate a influențat negativ ulterioara creştere 

radiculară a plantulelor acestora, în comparaţie cu martorul.  

 

Foto 1. Soiul Zodiac / 10 min. / 2 zile               Foto 2. Soiul Licurici /10 min. / 2 zile 

    Fig. 2. Acţiunea şocului termic asupra unor soiuri autohtone de soia (Glycine Max L.) 

după 4 zile de expunere la diferite temperaturi timp de 10 minute  

După patru zile de la tratarea cu temperaturi înalte cu durata de 10 minute constatăm 

declanşarea unor procese de restabilire a creșterii radiculare. Astfel de reacții se evidențiază la 

soiurile Indra, Clavera, Dorinţa şi Enigma, la care se observă o creștere radiculară mai mare, în 

comparaţie cu martorul, la tratarea cu 40ºC, pe când la celelalte soiuri şocul termic a influențat 

negativ creşterea rădăcinilor. 

O rezistenţă sporită la temperaturile ridicate se atestă în cazul soiurilor Zodiac (Foto 1) şi 

Licurici (Foto 2), reacţiile inițiale manifestate la aceste soiuri fiind apropiate de nivelul 

martorilor. Influenţa medie a acestor temperaturi se remarcă la soiurile Aura, Clavera, Dorinţa şi 

Horboveanca. Reacţiile iniţiale de sensibilitate sunt caracteristice soiurilor Deea, Indra, Enigma 

şi Albişoara. Este necesar de menţionat faptul ca soiul Albişoara s-a dovedit a fi cel mai sensibil 

dat fiind faptul că nu rezistat la tratarea termică cu 49ºC (Fig. 1). 
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La această perioadă, soiurile Zodiac (Foto 3) şi Licurici (Foto 4) îşi menţin pozițiile ca 

fiind cele mai rezistente la temperaturile date. Soiurile Aura, Clavera și Horboveanca se clasează 

pe poziții medii, iar soiul Dorinţa trece pe pozițiile sensibile împreună cu soiurile Deea, Indra, 

Enigma şi Albişoara. 

   

        Foto 3. Soiul Zodiac / 10 min. / 4 zile               Foto 4. Soiul Licurici /10 min. / 4 zile 

 Cel mai sensibil la etapa dată fiind soiul Enigma, aceasta se manifestă prin o creștere 

foarte mică a rădăcinilor plantulelor tratate cu temperatura de 49ºC.  

 

Fig. 3. Acţiunea şocului termic asupra unor soiuri autohtone de soia (Glycine Max L.) 

după 6 zile de expunere la diferite temperaturi timp de 10 minute  

Reacții secundare ale efectelor șocului termic cu intervalul de 10 minute se conturează 

după șase zile de la acțiunea acestuia. Reacții pozitive față de martor la plantulele tratate cu 

temperatura de 40ºC, datorită proceselor de restabilire, se mențin la soiurile Indra, Clavera, 

Dorinţa şi Enigma însă la etapa dată acestora li se asociază soiurile Aura și Albișoara.  

Martor

Martor Martor

Martor10 min

10 min

10 min

10 min

40C̊

49C̊

43C̊

46C̊

 

Foto 5. Soiul Indra / 10 min. / 6 zile 
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Soiurile Indra (Foto 5) și Licurici rămân viabile la toate temperaturile la care au fost 

expuse manifestând cele mai înalte valori ale creșterii radiculare la temperatura extremă de 49ºC, 

viabilitatea la toate temperaturile, însă cu valori ale creșterii radiculare mai mici, se evidențiază 

și la soiurile Deea, Dorința și Enigma. Soiul Zodiac, care se comportă ca fiind rezistent, după 

șase zile, supraviețuiește doar la 46ºC, 49ºC fiind temperatura letală pentru acesta. Situația 

similară fiind caracteristică și pentru soiurile Horboveanca, Aura și Clavera care anterior 

mențineau poziții medii.  

 

Fig. 4. Acţiunea şocului termic asupra unor soiuri autohtone de soia (Glycine Max L.) 

după 2 zile de expunere la diferite temperaturi timp de 20 minute  

Declanşarea proceselor inițiale ce au loc ca răspuns la acţiunea temperaturilor înalte peste 

două zile de la tratarea cu şoc termic pe parcursul a 20 minute sunt similare celor atestate în 

cazul tratării timp de 10 minute. Acestea se manifestă prin influență negativă asupra creşterii 

rădăcinii principale a plantulelor tratate în comparaţie cu martorul.  

Martor

40C̊

43C̊

46C̊

49C

20 min

 

Foto 6. Soiul Zodiac / 20 min. / 2 zile 
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Soiul Zodiac (Foto 6) se comportă ca fiind cel mai rezistent suportând bine temperaturile 

înalte. Puțin sunt influențate de temperaturile luate în studiu, soiurile Aura, Clavera, Dorinţa şi 

Horboveanca. În ceea ce privește soiurile Deea, Licurici, Indra, Enigma şi Albişoara, acestea se 

caracterizează prin reacţii iniţiale de sensibilitate. Soiul Albişoara este cel mai sensibil la 

acțiunea șocului termic este confirmat prin faptul că acesta nu rezistă la tratarea termică cu 49ºC 

nici timp de 20 minute.  

 

Fig. 5. Acţiunea şocului termic asupra unor soiuri autohtone de soia (Glycine Max L.) 

după 4 zile de expunere la diferite temperaturi timp de 20 minute  

Declanşarea proceselor de restabilire a creșterii radiculare are loc după patru zile de la 

tratarea cu şoc termic timp de 20 minute. Unicul soi, la care se atestă o creștere radiculară mai 

mare, în comparaţie cu martorul, este Clavera (Foto 7), varianta tratată cu 40ºC. Aproape însă de 

valorile martorului tot la această temperatură sunt şi soiurile Aura, Deea şi Indra. În general , 

şocul termic se manifestă la această etapă printr-o influenţă negativă asupra creşterii rădăcinilor. 

 

Foto 7. Soiul Clavera / 20min. / 4 zile 

 Ca şi după două zile, soiul Zodiac la această perioadă pare a fi mai rezistent în 

comparație cu celelalte soiuri, iar la soiurile Indra, Horboveanca, Aura, Clavera, Licurici, 
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Dorința și Deea se observă o influență minoră a temperaturilor date asupra parametrului studiat. 

Cele mai afectate soiuri fiind Albișoara și Enigma.  

 

Fig. 6. Acţiunea şocului termic asupra unor soiuri autohtone de soia (Glycine Max L.) 

după 6 zile de expunere la diferite temperaturi timp de 20 minute  

Etapa de după șase zile de la expunerea la temperaturi ridicate pe perioada de 20 minute 

se caracterizează prin apariția reacțiilor secundare în plantulele expuse stresului. Reacții pozitive 

față de martor la plantulele tratate cu temperatura de 40ºC se atestă la soiurile Indra, Aura, 

Clavera, Dorinţa şi Deea. Este important de menționat că în cazul soiului Indra (Foto 8),  reacția 

pozitivă se evidențiază și la varianta tratată cu 43ºC, ceea ce denotă că soiul dat este rezistent la 

acțiunea temperaturilor ridicate.  

46̊C20 minMartor

20 minMartor 43C̊20 min 40C̊Martor

Martor 20 min 49̊C

 

Foto 8. Soiul Indra / 20 min. / 6 zile 

Viabile la toate temperaturile expuse rămân plantulele soiurilor Indra, Enigma, Deea și 

Dorința. Soiurile Horboveanca, Aura, Clavera și Albișoara rezistă doar până la temperatura de 
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46ºC, iar plantulele soiurilor Licurici și Zodiac nu supraviețuiesc mai sus de temperatura de 

43ºC. 

2.2. Studiul dinamicii proceselor de creştere şi dezvoltare a unor soiuri valoroase de plante 

tratate cu substanţe biologic active. 

Soia (Glycine max L.) este o sursă importantă de proteine pentru hrana omului şi a 

animalelor, precum şi o sursă majoră de ulei vegetal. Proteinele soiei, ca şi ale altor plante, 

constituie un complex individual, ce se deosebeşte după greutatea moleculară, componenţa 

aminoacizilor, conţinutul de azot, sulf, fosfor şi alte proprietăţi, grupate în diferite fracţii, în 

dependenţă de gradul de solubilitate. 

Proteinele de soia foarte uşor se asimilează de către organism şi după valoarea biologică se 

apropie de proteinele din carne, lapte şi ouă. Principalul neajuns al proteinei de soia este 

conţinutul scăzut al aminoacizilor ce conţin sulf – metionina şi cisteina.  În scopul evidenţierii 

rolului proteinelor în rezistenţa plantelor, s-a studiat conţinutul de proteine uşor solubile din 

boabele unor cultivare de soia cu diversă rezistenţă la secetă. Pentru realizarea scopului propus, 

au fost studiate zece soiuri de soia care, conform parametrilor de descriere a soiurilor, s-au 

deosebit după particularităţile biologice, biochimice, productivitate şi rezistenţă la secetă (tab. 1).  

Tabelul 1 

Caracteristicile biologice ale soiurilor de soia. 

SOIUL 
Perioada de 

vegetaţie 

Conţinutul 

de proteine 

(%) 

Conţinutul 

de grăsimi 

(%) 

MMB 

(g) 

Producti

-vitatea 

(kg/ha) 

Rezistenţa la 

secetă 

Aura 
118-120 38,0-40,0 17,0-19,0 160-180 

3580-

4400 
medie 

Dorinţa 
110 - 120 38,0 -41,0 20,0-21,0 

140 - 

175 
3600 - 

Clavera 
122 36,9 20,5 161 

2230-

3250 
rezistent 

Zodiac 108-115 35,4-36,8 21,0-24,2 117-137 2630 rezistent 

Licurici 108-115 39,0-42,0 19,0-22,0 150-180 2797 - 

Deea 104-108 37,4-41,4 17,6-20,7 168-171 3500 - 

Enigma 
110-115 36,0 -40,0 18,0-20,0 140-160 2590 

la nivelul 

martorului 

Horbovea

nca 
109-116 39,0-40,0 21,0-22,0 170-210 3040 bună 

Indra 
115-122 38,0-40,0 18,0-20,0 - 

4390-

4500 
medie 

Conţinutul de proteine a variat în funcţie de soi. În seminţe cea mai mare cantitate de 

proteine uşor solubile s-a depistat la cultivarul Albişoara, iar soiurile rezistente Zodiac şi Clavera 

s-au caracterizat prin conţinut redus de proteine ușor solubile (fig. 7,A). Temperaturile ridicate 
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au redus substanţial conţinutul de proteine ușor solubile la toate genotipurile studiate (fig. 7,B).           

 

         Etapa I (timp de extracţie 1 oră)                        Etapa II (timp de extracţie 24 ore) 

       

                                     A                                                                       B 

Fig. 7. Conţinutul sumar al proteinelor solubile în seminţele diferitor soiuri de soia (A) şi în 

rădăcinile plantulelor de soia supuse stresului termic (B). 

 Datele experimentale au demonstrat importanţa păstrării apei în condiţii de secetă, ca 

factor primordial în coordonarea şi integrarea funcţiilor la nivel de organism, rezistenţa plantelor 

la secetă fiind corelată cu capacitatea de menţinere a echilibrului proceselor fiziologice, în 

particular, cu capacitatea de reglare a statusului apei. 

Dereglarea statusului hidric în plante implică modificări ale căilor metabolice, procesele 

fiind reglate la nivel genetic. La nivel molecular, seceta provoacă modificări în expresia genelor 

responsabile pentru sinteza osmoprotectorilor, activarea cărora conduce treptat la dezvoltarea 

toleranţei faţă de factorul de stres, manifestată sub formă de aclimatizare, sau, în cazul ideal, 

activarea acestor gene duce la adaptarea organismelor.  

Ca răspuns la stresul hidric, plantele acumulează în corpul lor o serie de substanţe - 

compuşi organici cu funcţie de osmoliţi ce contribuie la majorarea potenţialului de rezistenţă al 

plantelor, osmoprotectorii fiind implicaţi în menţinerea turgescenţei celulelor şi a fluxului de 

apă, în captarea radicalilor liberi, în protecţia macromoleculelor şi membranelor, reglarea 

potenţialului redox, asigurarea celulelor cu sursă suplimentară de azot, carbon şi energie, dar şi 

în controlul expresiei genelor. În sursele de specialitate există numeroase date cu referire la 
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aportul aminoacidului prolina în formarea rezistenţei plantelor. În majoritatea cazurilor, 

rezistenţa plantelor este studiată prin determinarea conţinutului de prolină în organele plantelor 

la diferite etape de creştere şi dezvoltare. Pentru pronosticarea răspunsului genotipurilor la 

acţiunea stresului abiotic prezintă interes corelarea rezistenţei plantelor cu conţinutul de 

osmoprotectori în materialul semincier.  

 În scopul evidenţierii rolului osmoprotectorilor în rezistenţa plantelor, s-a studiat 

conţinutul de prolină în boabele unor cultivare de soia cu diversă rezistenţă la secetă. Pentru 

realizarea scopului propus, au fost studiate nouă soiuri de soia. Plantele au fost cultivate în 

condiţii de câmp pe solul de cernoziom carbonatic lutos ale cărui caracteristici au fost 

determinate experimental şi sunt reflectate în tabelul 2. 

Tabelul 2 

Însuşirile chimice ale cernoziomului carbonatic lutos. 

 

 

Adâncimea, cm pH Humusul, % NO3 mg/100 g 

Perioada iniţială de vegetaţie (3-4 frunze) 

0 - 10 8,20 1,85 0,16 

10 - 20 8,20 1,77 0,17 

20 - 30 8,20 2,04 0,17 

Perioada finală de vegetaţie (coacerea boabelor) 

0 - 10 8,20 1,84 0,16 

10 - 20 8,20 1,76 0,17 

20 - 30 8,20 1,93 0,17 

Datele din tabelul de mai sus denotă că conţinutul de humus în stratul 0 - 30 cm la perioada 

primară de creştere a plantelor alcătuieşte 1,85 - 2,04 % şi 1,84 - 1,93 % la etapa de colectare a 

boabelor, caracterizând solul ca moderat humifer. Conţinutul de azot mobil este de 0,16 - 0,17 

mg/100g sol ce corespunde aprovizionării cu conţinut de azot relativ optim, pH-ul soluţiei 

solului fiind slab alcalin – 8,20.   

Analiza datelor obţinute cu referire la conţinutul de osmoprotector a pus în evidenţă un 

conţinut diferit de prolină în boabele de soia. Parametrul cercetat a variat în funcţie de soi şi s-a 

încadrat în diapazonul de 4953,33 ± 150,70 şi 8600,00 ± 87,17 µg/g de masă uscată. După cum 

am presupus, soiurile cu rezistenţă sporită la secetă au demonstrat indici superiori ai conţinutului 

de prolină în boabele colectate, valori maxime atestându-se la soiul Zodiac, în timp ce la 

cultivarele cu rezistenţă medie s-a stabilit un conţinut mai redus de prolină, între acestea 

neatestându-se diferenţe substanţiale, cea mai mică valoare depistându-se la soiul Horboveanca. 

Dorim să menţionăm că productivitatea soiurilor (tab.1) a corelat negativ cu conţinutul de 

prolină la soiurile rezistente (fig. 8).  
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Fig. 8. Variaţia conţinutului de prolină la soiurile de soia cu rezistenţă diversă la 

secetă. 

În literatura de specialitate nu este concretizată categoria de rezistenţă la secetă a soiurilor 

Dorinţa, Deea, Licurici şi Indra, din aceste considerente este dificil de corelat aceşti doi indici, 

însă dorim să menţionăm că la cultivarele a căror rezistenţă la secetă urmează a fi specificată, 

indicele studiat a fost apropiat de cel al soiurilor Clavera şi Indra - în cazul soiului Dorinţa, de 

cel al cultivarelor Aura şi Enigma - la soiul Licurici şi a fost mai aproape de cel al genotipului 

Horboveanca - la soiul Deea. Specificăm că creşterea conţinutului de prolină în celulă s-a atestat 

la acţiunea diferitor tipuri de stres: deficit hidric, stres salin, atacul patogenilor şi serveşte drept 

indice al rezistenţei plantelor la stres. Datele unor publicaţii ştiinţifice sugerează că prolina 

sporeşte rezistenţa plantelor la deficitul hidric datorită majorării presiunii osmotice în celulă. S-a 

demonstrat că acumularea osmolitului în plantele deshidratate este cauzată de activarea 

biosintezei prolinei, dar şi datorită inactivării degradării acesteia, în condiţii de deficit hidric 

cantitatea de prolină constituind circa 80 % din conţinutul total de aminoacizi.  

 În cercetările noastre anterioare am demonstrat că nivelul prolinei din frunzele plantelor 

cultivate în condiţii de stres hidric (35 % CTA) creşte considerabil în comparaţie cu plantele 

cultivate în condiţii optime la toate cultivarele luate în studiu, însă cel mai mare spor s-a atestat 

la soiurile rezistente la secetă. Conţinutul de prolină s-a majorat de aproximativ 3 ori la soiul 

Horboveanca (cu rezistenţă medie la secetă) şi de aproximativ 10 ori la soiul rezistent Zodiac. 

Astfel, rezistenţa sporită la secetă a soiului a corelat pozitiv cu conţinutul de prolină în frunze, 

datele experimentale obţinute fiind în concordanţă cu cele ale altor autori care au demonstrat că 

în condiţii de secetă, în frunze, conţinutul prolinei creşte în comparaţie cu plantele asigurate bine 

cu apă, o majorare considerabilă observându-se la genotipurile rezistente. În acest experiment s-a 

stabilit că rezistenţa la secetă este determinată nu numai de nivelurile de osmoprotector la nivel 

de organ (frunze/rădăcini), dar şi de conţinutul acestuia în boabele de soia.  

2.3. Dinamica temporală a creşterii sistemului radicular sub acţiunea temperaturilor 

înallte supraoptimale. 

Creșterea rădăcinilor este determinată de diviziunea și alungirea celulelor. Aceste două 

procese au sensibilități diferite la diferite influențe. Este cunoscut faptul că, factorii nefavorabili 
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inhibă selectiv diviziunea celulară la rădăcină, efectul său asupra creșterii manifestându-se numai 

după un anumit timp (nu mai puțin de durata ciclului mitotic) după începerea incubării.  Strategia 

plantelor în astfel de circumstanțe este de a păstra capacitatea celulelor, de a restabili creșterea 

celulară a meristemului apical și proliferarea. Mecanismul celular este axat pe capacitatea de a 

menține vitalitatea acestor celule reţinându-le în meristeme în faza G1 într-un repaus (G0), ca 

rezultat al inhibării creșterii și inhibarea sintezei de ADN.  

Termotoleranţa rădăcinii principale la unele soiuri de soia a fost determinată prin 

calcularea ratei de creştere, bazate pe indicele de creştere (E), care este definit ca raportul dintre 

creșterea rădăcinilor în variantele experimentale și / sau a plantei în raport cu creșterea 

rădăcinilor plantelor martor în aceeași perioadă de timp. Influenţa temperaturilor ridicate este 

specific determinată de valoarea temperaturii (factorul de intensitate) şi durata expoziţiei 

(factorul extensiv). Evaluarea corectă a rezistenţei termice a plantelor este deosebit de importantă 

în agricultură. De cunoaşterea nivelului ei depinde utilizarea raţională a soiurilor şi hibrizilor, 

precum şi optimizarea metodelor de selectare a unor soiuri noi. Răspunsul plantelor la acțiunea 

temperaturii a fost determinat prin măsurarea lungimii rădăcinii principale la plantele 

experimentale şi martor, efectuată la fiecare 24 ore, pe parcursul a opt zile. 

Dinamica temporală a creşterii rădăcinii pe parcursul a opt zile a demonstrat că la etapa 

iniţială de creştere (2 zile de la acţiunea stresului) în funcţie de severitatea stresului (40, 42, 44, 

46°C) şi de timpul de expoziţie (10 min) soiurile au avut o lungime diferită a rădăcinii principale. 

Tratamentul termic a afectat creşterea sistemului radicular a soiurilor cercetate în măsură diferită 

(fig. 9, 10). Şocul termic de 40°C a afectat considerabil parametrul cercetat în cazul cultivarelor  

Clavera şi Zodiac, cel mai pronunţat efect atestându-se la a treia şi a patra zi de cultivare. 

Lungimea sistemului radicular a fost slab afectată la soiul Enigma. După a cincea zi de cultivare 

creşterea sistemului radicular la soiul Enigma, dar şi Zodiac şi Dorinţa se restabileşte atingând 

valorile martorului la soiul Enigma, iar după a opta zi şi soiul Dorinţa rămâne net sub valorile 

martorului la soiul Clavera şi Aura. Temperatura 44°C a influenţat considerabil creşterea 

sistemului radicular la soiurile Dorinţa, Zodiac şi Aura, efectele cele mai pronunţate atestându-se 

la soiul Zodiac şi Aura, în timp ce temperatura 46°C a afectat şi soiurile Clavera, Zodiac şi Aura, 

cel mai pronunţat efect atestându-se la soiul Clavera începând chiar cu a treia zi de cultivare. 

Temperatura înaltă de 46°C a afectat drastic lungimea rădăcinii principale la toate soiurile 

studiate, însă soiurile Enigma şi Aura după a şasea zi de cultivare îşi menţin procesele de 

creştere, iar la soiurile Dorinţa şi Zodiac rădăcina principală moare, neezitând la şocul termic 

aplicat.  

Temperaturile 40 - 46°C sunt suportate relativ uşor  de soiul  Enigma şi foate rău de soiul 

Clavera. 
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Fig. 9. Dinamica creşterii  lungimii rădăcinii principale la unele soiuri de soia după expunerea la temperatura de 40°C timp de 10 minute (2 

- Dorinţa, 4- Clavera, 5- Zodiac, 8- Enigma, 10– Indra) 

 

Fig. 10. Dinamica creşterii a lungimii rădăcinii principale la unele soiuri de soia după expunerea la temperatura de 42°C timp de 10 

minute(2 - Dorinţa, 4- Clavera, 5- Zodiac, 8- Enigma, 10 – Indra) 
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Fig. 11. Dinamica creşterii a lungimii rădăcinii principale la unele soiuri de soia după expunerea la temperatura de 44°C timp de 10 

minute(2 - Dorinţa, 4- Clavera, 5- Zodiac, 8- Enigma, 10 – Indra) 

Fig. 12. Dinamica creşterii a lungimii rădăcinii principale la unele soiuri de soia după expunerea la temperatura de 46°C timp de 10 

minute(2 - Dorinţa, 4- Clavera, 5- Zodiac, 8- Enigma, 10 – Indra) 
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Termotoleranţa unor soiuri valoroase de soia cultivate în Republica Moldova. 

Supravieţuirea în condiţii de temperatură ridicată cere ca ţesutul să revină la funcţionarea sa celulară 

normală, o dată ce şocul termic a încetat. Inducerea termotoleranţei depinde de temperatura 

condiţiilor inductive. Termotoleranţa se dezvoltă în paralel cu recuperarea sintezei de proteine. Cu 

toate acestea, o temperatură mai mică inductivă induce termotoleranţa imediat. S-a sugerat că există 

două etape în dezvoltarea termotoleranţei: declanşarea iniţială şi dezvoltarea ulterioară a 

termotoleranţei. În timpul pretratamentului moderat aceste procese au loc simultan. La temperaturi 

mai ridicate apare doar declanşarea, dezvoltarea termotoleranţei, care are loc o dată ce ţesutul revine 

la temperatura normală de creştere. Starea fiziologică a ţesutului de la începutul experimentului 

poate fi critică. Când se încearcă să interpreteze consecinţele unui tratament dat a unui ţesut este 

important să se ia în considerare fiziologia sa şi analizele biochimice sau moleculare. Din aceste 

considerente a fost analizată termotoleranţa soiurilor de soia înainte de butonizare şi în perioada 

înfloririi. 

S-a stabilit că înainte de butonizare temperatura înaltă (460C) a provocat deteriorări 

substanţiale la aparatul foliar la toate soiurile luate în studiu, cele mai mari deteriorări atestându-se 

la soiurile f4-04, Colina, Clavera şi Zodiac (fig. 13,a), iar cele mai slabe la soiurile Dorinţa şi 

Albişoara (fig. 13,b). 

.                  

     a)                   S4-04                                              Colina                                             Zodiac 

                    

          b)         Dorinţa                                           Albişoara                                             Clavera 
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La etapa de înflorire s-a stabilit că cele mai sensibile la şocul termic au fost soiurile Aura, 

Dorinţa şi Clavera (fig. 13,c): 

               

c)           Albişoara                                      Enigma                                               S4O4 

Iar cea mai bună termotoleranţă au posedat soiurile Albişoara, Enigma şi S4O4 (fig. 13,d): 

 

                           

d)                 Albişoara                             Enigma                                               S4O4 

Fig. 13.Termotoleranţa unor soiuri de soia 

Astfel, în baza analizelor efectuate au fost evidenţiate soiri cu termotoleranţă sporită şi 

sensibilitate înaltă la acţiunea temperaturilor supraoptimale. 

2.4. Stabilirea caracterelor corelate cu rezistenţa la factorii abiotici 

Variaţia conținutului de lipide în seminţele diferitor soiuri de soia cu diversă rezistenţă 

la secetă. Conform datelor din literatură, soia este o sursă importantă de uleiuri vegetale, conținutul 

cărora variază în limitele 16 – 27 %. Componenţa uleiului de soia constă din trigliceride şi substanţe 

lipoice. Trigliceridele alcătuiesc partea principală a lipidelor. O importanţă deosebită o au acizii 

graşi nesaturaţi care constituie circa 86 – 87 % din suma totală a uleiului de soia. Acestea se 

sintetizează numai de către plante, fiind predecesorii biosintezei substanţelor hormonale.  

 Reieşind din aceste considerente unul dintre obiectivele cercetării a constat în studiul 

conţinutului de ulei şi în seminţele diferitor soiuri de soia cu diversă rezistenţă la secetă. 

 Drept obiect de studiu au servit 12 cultivare de soia: Aura, Dorinţa, Albişoara, Clavera, 

Zodiac, Licurici, Deea, Enigma, Horboveanca, Indra, S4-04, Colina. 
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Conţinutul sumar al uleiului în boabele de soia s-a determinat prin degrasiere folosind eterul 

etilic în aparatul Socsclet. Productivitatea plantelor a fost apreciată prin metoda cântăririi boabelor 

(masa la 1000 de boabe şi masa totală a boabelor la 100 de plante). Toate determinările s-au efectuat 

în minimum trei repetări. 

 Datele experimentale au demonstrat că conţinutul uleiului în seminţele colectate la Institutul 

de cercetări ştiinţifice “Selecţia” din or. Bălţi şi oferite în calitate de material semincier au avut un 

conţinut diferit de ulei. Plantele cultivate pe terenurile Institutului de Cercetări pentru Culturile de 

Câmp “Selecţia” au acumulat un conţinut mai mare de ulei comparativ cu plantele cultivate pe 

terenurile Institutului de Genetică. Conţinut sporit de ulei în materialul semincier s-a constatat la 

soiurile S4O4, Colina, Dorinţa, în timp ce la soiurile Albişoara, Clavera, Enigma, Horboveanca s-a 

stabilit un conţinut redus de lipide. 

De asemenea, au fost stabilite diferenţe semnificative în valorile indicelui cercetat la aceste 

soiuri cultivate pe cernoziom carbonatic în condiţii de câmp la Institutul de Genetică, Fiziologie şi 

Protecţie a Plantelor. Rezultatele studiului au relevant că toate loturile analizate de boabe colectate 

de la diferite cultivare de soia s-au caracterizat prin conţinut mai redus de uleiuri în comparaţie cu 

cele care au servit drept material semincier, acest fapt fiind datorat fie condiţiilor climaterice 

diferite, fie diferenţei compoziţiei solului pe care au fost cultivate soiurile, fie ansamblului de factori 

care au influenţat productivitatea plantelor. Reduceri esenţiale ale parametrului cercetat s-au stabilit 

la soiurile S4O4, Colina, Dorinţa şi Deea, în timp ce soiurile Horboveanca, Enigma, Licurici, Clavera 

s-au caracterizat prin stabilitate mai înaltă a parametrului dat (tab. 3). 

În urma analizei comparative a variaţiei conţinutului de ulei în seminţele diferitor soiuri de 

soia cu rezistenţă contrastantă la secetă, s-a observat o scădere semnificativă, cuprinsă între 3,73 şi 

2,49 diferenţă procentuală, la soiurile Dorinţa, Deea, S4–04 şi Colina. O scădere cuprinsă între 0,9 şi 

0,36 %, au manifestat soiurile Clavera, Enigma, Horboveanca şi Licurici, ceea ce denotă că 

parametrul cercetat la aceste cultivare a fost mai puţin influenţabil de acţiunea factorilor externi. 

Un alt parametru cercetat a fost capacitatea de reţinere a apei de către frunze. Analiza 

deficitului hidric în frunzele de soia cultivate în condiţii de câmp a relevat capacitate diferită de 

reţinere a apei de către diferite cultivare de soia. Conţinutul de apă în frunzele colectate din diferite 

etaje ale plantelor soiurilor cercetate au pus în evidenţă un deficit hidric mai înalt la soiurile 

Albişoara, Horboveanca, Indra, Enigma şi redus la soiurile Deea şi S4O4, ceea ce denotă o capacitate 

de transpiraţie mai înaltă la soiurile anterior menţionate (tab. 4). 
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Tabelul 3 

Variaţia conţinutului de ulei  (%) în seminţele diferitelor soiuri de soia cu rezistenţă 

contrastantă la secetă. 

N/o 
Soiul Seminţe 

semănate 2015 

Seminţe 

colectate 2015 
Diferenţa (%) 

1 Aura 22,73 21,67 1,06 

2 Dorinţa 23,04 20,55 2,49 

3 Albişoara 19,89 18,50 1,39 

4 Clavera 20,44 19,54 0,9 

5 Zodiac 22,47 21,40 1,07 

6 Licurici 21,80 20,99 0,81 

7 Deea 22,33 19,84 2,49 

8 Enigma 20,27 19,38 0,89 

9 Horboveanca 20,78 20,42 0,36 

10 Indra 22,23 20,21 2,02 

11 S4 -04 24,09 20,36 3,73 

12 Colina 23,41 20,89 2,52 

Deficitul hidric a fost net superior în etajul de mijloc al plantelor, iar în etajul superior 

parametrul cercetat a fost de două ori mai mic în comparaţie cu frunzele de mijloc. cu o diferenţă a 

masei dintre frunzele etajului inferior (frunza a 5-a) şi cel superior (frunza a 7-a) de 0,00133 g la 

Deea, în timp ce la soiurile cu cel mai înalt deficit hidric - Albişoara şi S4–04, s-au înregistrat 

diferenţe de 0,019833 g, respectiv 0,011833 g.  

Tabelul 4 

Deficitul hidric (g) în frunzele de soia cultivate în condiţii de câmp (2015). 

Soiul 
Frunza a 5-a trifoliată 

(etajul de mijloc) 

Frunza a 7-a trifoliată 

(etajul superior) 

Aura 0,029666 0,01475 

Dorinţa 0,027 0,01525 

Albişoara 0,036 0,016167 

Clavera 0,029833 0,01475 

Zodiac 0,026667 0,014167 

Enigma 0,03225 0,01825 

Horboveanca 0,0345 0,01750 

Indra 0,0325 0,019333 

S4 - 04 0,0215 0,009667 

Colina 0,02325 0,014 

Licurici 0,02625 0,01475 

Deea 0,013833 0,0125 
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Astfel, deficitul hidric mai înalt al frunzelor de mijloc a corelat cu deficitul mai înalt şi în 

frunzele tinere. 

Analiza elementelor de productivitate ale plantelor reflectate prin acumularea biomasei la 

1000 de boabe, a pus în evidenţă valori inferioare pentru plantele cultivate în anul 2015, caracterizat 

prin precipitaţii reduse. Totuşi, soiurile Horboveanca, Indra, Enigma, Clavera şi Albişoara au 

acumulat o biomasă mai mare în comparaţie cu soiurile S4O4, Dorinţa, Zodiac şi Deea care au avut o 

biomasă mai mică (tab. 5). 

Tabelul 5 

Elementele de productivitate a plantelor de soia cultivate în diverse condiţii de câmp.  

N/o 

 

 

Soiul 

Masa la 1000 

boabe 

semănate în 

câmp (2015) 

Masa la 1000 

boabe 

colectate din 

câmp (2015) 

Diferenţa dintre 

masa boabelor 

semănate şi 

colectate 

Masa totală a 

boabelor la 100 

plante cultivate în 

câmp (2015) 

1 Aura 134,2 88,9 45,3 691,4 

2 Dorinţa 125,4 81,8 43,6 853,1 

3 Albişoara 118,5 91,1 27,4 959,7 

4 Clavera 113,3 94,5 18,8 1135,4 

5 Zodiac 110,5 81,1 29,4 1042,0 

6 Enigma 133,4 95,5 37,9 1086,3 

7 Horboveanca 155,6 115,1 40,5 1057,1 

8 Indra 122,3 93,0 29,3 540,0 

9 S4 - 04 109,7 76,0 33,7 1064,0 

10 Colina 135,6 84,0 51,6 621,4 

11 Licurici 124,3 84,1 40,2 758,5 

12 Deea 113,3 81,3 32,0 517,1 

Analiza comparativă dintre deficitul hidric în frunzele diferitor cultivare şi biomasa boabelor 

colectate a pus în evidenţă următorul fapt: soiurile cu deficit hidric mai înalt, şi, respectiv, 

transpiraţie mai înaltă au generat boabe de dimensiuni mai mari, care au avut şi o biomasă mai mare. 

Acest fapt ne conduce spre ideea că productivitatea plantelor depinde nu numai de cantitatea de apă 

din organele plantelor, dar şi de capacitatea mai eficientă a genotipurilor de a regla regimul hidric.  

Soia este o cultură agricolă cu valoare economică deosebită. Creşterea şi dezvoltarea plantelor 

de soia pe parcursul perioadei de vegetaţie înregistrează importante modificări în funcţie de o serie 

de factori endogeni şi exogeni, productivitatea culturii agricole fiind rezultanta interacţiunii mai 

multor elemente: biochimice, fiziologice, morfo-anatomice şi genetice.  

Una din principalele cauze care duce la diminuarea recoltelor de soia o reprezintă stresul 

abiotic, determinat de temperaturile ridicate şi secetă, care produc, în unele cazuri, scăderi ale 

recoltei ce pot atinge nivelul de 70 %.  
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Productivitatea culturilor agricole poate fi controlată cu ajutorul unor substanţe chimice, 

efectul cărora este mai mult sau mai puţin cunoscut. În literatura de specialitate este specificată 

posibilitatea majorării recoltei plantelor cu ajutorul humaţilor. 

Factorii de mediu declanşează mecanisme moleculare, reglate genetic, responsabile de 

reacţiile de răspuns ale plantelor.  

În scopul stabilirii posibilităţii reglării unor procese metabolice la plante, s-a studiat efectul 

tratamentului foliar şi la rădăcină a preparatului comercial Humat.  

Pentru realizarea scopului propus, au fost studiate douăsprezece soiuri de soia care, conform 

parametrilor de descriere a soiurilor, s-au deosebit după particularităţile biologice, biochimice, 

productivitate şi rezistenţă la secetă.  

Plantele au fost cultivate pe solul de cernoziom carbonatic lutos, pe câmpul experimental al 

Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor.  

Paternul polipeptidic al cultivarelor şi scurgerea electroliţilor a fost analizată la etapa de 

înflorire a plantelor. Până la această etapă, cultivarelor li s-au aplicat, periodic, trei tratamente la 

rădăcină şi prin stropire foliară cu preparatul Humat, în cantităţile indicate de producător.   

Elementele de productivitate au fost analizate la faza tehnică de recoltare a soiurilor de soia. 

Au fost analizaţi următorii parametri: numărul şi masa păstăilor uscate, numărul şi masa boabelor, 

numărul de boabe/păstaie, biomasa la 1000 boabe.  

Tabelul 6 

Parametrii biologici ai soiurilor studiate 

SOIUL  
Perioada de 

vegetaţie 

Conţinutul 

de proteine 

(%) 

Conţinutul 

de grăsimi 

(%) 

MMB 

(g) 

Producti

vitatea 

(kg/ha) 

Rezistenţa 

la secetă 

Aura  
118-120 38,0-40,0 17,0-19,0 

160-

180 

3580 - 

4400 
medie 

Dorinţa  
110 - 120 38,0-41,0 20,0-21,0 

140 - 

175 
3600 - 

Albişoara  
108 40,1 19,3 

120 - 

140 

1980 - 

2110 
rezistent 

Clavera  
122 36,9 20,5 161 

2230 - 

3250 
rezistent 

Colina  
108 -120 37,0  - 40,0 18,0 – 23,0 

120 - 

175 
3230 medie 

Zodiac  
108-115 35,4-36,8 21,0-24,2 

117-

137 
2630 rezistent 

S4O4  
98 - 105 36,0 – 41,0 19, 0 – 23,0 

150 - 

170 
2560 bună 

Licurici  108-115 39,0-42,0 19,0-22,0 150- 2797 - 
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180 

Deea  
104-108 37,4-41,4 17,6-20,7 

168-

171 
3500 - 

Enigma  
110-115 36,0 -40,0 18,0-20,0 

140-

160 
2590 

la nivelul 

martorului 

Horbovean

ca  
109-116 39,0-40,0 21,0-22,0 

170-

210 
3040 bună 

Indra  
115-122 38,0-40,0 18,0-20,0 - 

4390 - 

4500 
medie 

Răspunsul organismului la acţiunea factorului exogen se materializează în sintezele proteice 

care reflectă expresia anumitor gene asociate cu rezistenţa. Modificările cantitative şi calitative în 

complexul proteic variază în funcţie de intensitatea răspunsului organismului la factorul exogen, cât 

şi de potenţialul genetic de adaptare la condiţiile de existenţă.  

Proteinele sumare au fost extrase din frunzele etajului din mijloc al plantelor (a patra şi a 

cincea frunză adevărată). Analiza spectrului polipeptidic la două soiuri de soia a permis evidenţierea 

polipeptidului cu Mr 22 kDa intensitatea căruia a fost mai expresată la soiul Licurici în comparaţie 

cu soiul Zodiac şi nu a pus în evidenţă prezenţa proteinelor specifice, induse de aplicarea humatului 

(fig. 13). 

 

Fig. 13. Evidenţierea polipeptidului cu Mr 22 kDa. 

Spectrele polipeptidice ale soiurilor martor şi ale variantelor experimentale au fost, din punct 

de vedere calitativ, asemănătoare, deosebiri nesemnificative atestându-se în intensitatea unor benzi. 

Astfel efectul humaţilor asupra proteosintezei nu a putut fi identificat la această etapă de studiu.  

Analiza conductibilităţii soluţiilor în care au fost plasate porţiuni de limb foliar şi expuse la 

temperatura de 25°C a demonstrat o conductibilitate înaltă la probele prelevate de la soiurile 

rezistente la secetă Enigma şi Clavera (fig. 14)..  

22 kDa 
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Fig. 14. Analiza conductibilităţii soluţiilor la următoarele soiuri de soia: 

1 – Aura; 2 – Dorinţa; 3 – Albişoara; 4 – Clavera; 5 – Colina; 6 – Zodiac; 7 - S4-04; 8 – 

Enigma; 9 – Horboveanca; 10 - Indra 

Scurgerea electroliţilor la plantele tratate cu humat, prin stropire la rădăcina plantelor, a  pus 

în evidenţă valori reduse a conductibilităţii soluţiilor la toate soiurile luate în studiu, ceea ce 

demonstrează că humatul reduce scurgerea electroliţilor din plantele crescute în condiţii de 

temperatură normală. Cea mai accentuată diminuare a scurgerii electroliţilor sub acţiunea humatului 

s-a atestat la soiurile Enigma şi Clavera, dar şi la soiurile Horboveanca, Aura şi Colina. 

Administrarea humatului nu a influenţat scurgerea electroliţilor la soiurile Albişoara şi Indra.  

 

Fig. 15. Scurgerea electroliţilor la acţiunea şocul termic (100°C). 

Analiza scurgerii electroliţilor la şocul termic de 100°C a pus în evidenţă valori reduse ale 

parametrului cercetat la soiurile Colina şi Dorinţa şi valori maxime la soiul Clavera, atat la plantele 

martor, cât şi la administrarea humatului. Analizând elementele de productivitate la soia, atât în 

varianta martor, cât şi la tratarea cu humat, se poate observa o variaţie semnificativă a valorilor 

acestora pentru diferite genotipuri cu potenţial de producţie variabil (fig. 16). 
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Fig. 16. Elementele de productivitate la soia pentru diferite genotipuri cu potenţial de 

producţie variabil. 

2.5. Elementele de productivitate la unele soiuri de soia. 

La soiul Aura se observă o variaţie nesemnificativă a masei păstăilor, a numărului şi masei 

boabelor comparativ cu martorul. Numărul păstăilor se diminuează cu 14 % (irigare) şi cu 8,9 % 

(pulverizare foliară) comparativ cu martorul. Numărul de boabe/păstaie creşte de la 1,81 (martor) la 

2,05 (irigare) şi 2,03 (pulverizare foliară) în cazul variantelor experimentale.   

La soiul Dorinţa se observă o creştere a masei păstăilor cu 61,7 % (irigare) şi 42,1 % 

(pulverizare foliară) şi diminuarea numărului acestora respectiv cu 6,3 % şi 15,4 % comparativ cu 

martorul. În acelaşi timp se constată o scădere a numărului de boabe cu 9,6 % (irigare) şi 9,2 % 

(pulverizare foliară) şi o creştere nesemnificativă a numărului de boabe/păstaie de la 1,75 (martor la 

1,83 (irigare) şi 1,87 (pulverizare foliară). 

La soiul Albişoara se observă că la irigarea cu humat creşte numărul şi masa păstăilor cu 18,4 

% şi 15 % respectiv, comparativ cu martorul. Se constată o scădere a numărului şi masei boabelor cu 

2,3 % şi 8,6 % respectiv şi a numărului de boabe/păstaie de la 1,99 (martor) la 1,65. În schimb, la 

pulverizarea foliară a humatului se constată o creştere a randamentului boabelor cu 7-8 % şi a 

numărului de boabe/păstaie până la 2,13. 

Valorile elementelor de productivitate la soiul Clavera se modifică nesemnificativ la tratarea 

cu humat. Astfel, tratarea cu humat prin irigare determină o micşorare a masei păstăilor cu 8,8 % şi 
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o creştere a numărului şi masei boabelor respectiv cu 3,75 şi 5,6 % faţă de martor, iar numărul de  

boabe/păstaie rămâne neschimbat. 

La soiul Colina, pe lângă variaţia nesemnificativă a numărului de păstăi, se observă o creştere 

a masei păstăilor cu 26,8 % (irigare) şi 9,8 % (pulverizare foliară), comparativ cu martorul. Numărul 

şi masa boabelor se micşorează în ambele variante experimentale şi constată valori scăzute faţă de 

martor respectiv cu 10,4 % şi 11,6 % (irigare) şi 10,7 % şi 4,4 % (pulverizare foliară). Se micşorează 

şi numărul de boabe/păstaie de la 1,99 (martor) la 1,95 (irigare) şi 1,73 (pulverizare foliară). 

La soiul Zodiac se constată o creştere a numărului de boabe la tratarea cu humat, respectiv cu 

11,7 % (irigare) şi 25,6 % (pulverizare foliară) comparativ cu martorul. De asemenea, creşte 

numărul de boabe/păstaie de la 1,54 (martor) la 2,09 în cazul tratării cu humat prin pulverizare 

foliară. Aceste modificări sunt însoţite de micşorarea numărului şi masei păstăilor uscate în cazul 

tratării cu humat prin pulverizare foliară, respectiv cu 7,6 % şi 12,7 %. 

În cazul soiului S4-04 tratarea cu humat induce o diminuare drastică a numărului păstăilor cu 

32 %  (irigare) şi 35,5 % (pulverizare foliară) şi o creştere a masei acestora, respectiv cu 26,3 % şi 

20,6 % comparativ de martor. Totodată se observă o micşorare numărului şi masei boabelor, 

respectiv cu 7,2 % şi 14,3 % (irigare) şi 14,5 % şi 11,2 % (pulverizare foliară) comparativ cu 

martorul. În schimb se atestă o creştere a numărului de boabe/păstaie de la 1,38 (martor) la 1,88 

(irigare) şi 1,83 (pulverizare foliară). 

La soiul Licurici se constată o creştere a numărului şi masei păstăilor la tratarea cu humat, 

respectiv cu 23,2 % şi 17,4 % (irigare) şi 27,4 % şi 33,3 % (pulverizare foliară). În variantele 

experimentale scade randamentul  boabelor cu 6,6 % şi 6,7 % comparativ cu martorul şi numărul de 

boabe/păstaie de la 2,24 (martor) la 1,84 (irigare) şi 1,88 (pulverizare foliară). 

La soiul Deia se observă o micşorare a randamentului boabelor cu 7,0 % (irigare) şi 23,7 % 

(pulverizare) şi o creştere a numărului şi masei păstăilor, respectiv cu 14,4 % şi 14,0 % (irigare) şi 

3,2 % şi 45,6 % (pulverizare foliară) comparativ cu martorul. De asemenea, se constată o micşorare 

a numărului de boabe/păstaie de la 2,80 (martor) la 2,12 (irigare) şi 1,99 (pulverizare foliară). 

La soiul Enigma se observă o scădere a numărului de păstăi cu 27,9 % şi 26,5 % în variantele 

experimentale faţă de martor. Masa păstăilor se micşorează cu 5 % (irigare) şi creşte cu 17,3 % 

(pulverizare foliară). Numărul de boabe variază nesemnificativ, între 2-4 % faţă de martor. Masa 

boabelor scade cu 9,3 % (pulverizare) faţă de martor. Cu toate acestea, numărul boabe/păstaie creşte 

de la 1,53 (martor) la 2,17 în cazul tratării cu humat.  

În privinţa elementelor de productivitate la soiul Horboveanca se observă o scădere a 

numărului şi masei păstăilor mai pronunţată în cazul tratării cu humat prin pulverizare, respectiv cu 
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12,3 % şi 11,2 % faţă de martor. La tratarea plantelor cu humat prin irigare creşte numărul de boabe 

faţă de martor cu 20,6 %, masa acestora variind nesemnificativ faţă de martor. Drept rezultat creşte 

numărul de boabe/păstaie de la 1,84 (martor) la 2,15 în ambele variante experimentale.  

Soiul Indra se caracterizează printr-o variaţie nesemnificativă a valorilor indicilor de 

productivitate. Micşorarea numărului de păstăi, respectiv cu 3,8 (irigare) şi 16,2 % (pulverizare), şi a 

numărului de boabe, respectiv cu 7,2 % (irigare) şi 8,8 % (pulverizare foliară) în variantele 

experimentale comparativ cu martorul, nu influenţează semnificativ numărul de boabe/păstaie care 

constituie 2,38 (martor), la 2,30 (irigare) şi 2,59 (pulverizare foliară). 

 

Fig. 17. Dimensiunile boabelor de soia. 

Analiza biomasei la 1000 de boabe a demonstrat că soiurile studiate au manifestat o reacţie 

diferită la administrarea humatului. 
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Fig. 18. Analiza biomasei la 1000 de boabe la administrarea humatului. 

M – martor; 1 – tratament radicular cu humat; 2 – tratament foliar cu humat  

În majorarea biomasei boabelor de soia, efecte pozitive s-au atestat, în special la tratamentul 

foliar, în cazul soiurilor Horboveanca, Licurici, Zodiac, Deea şi S4-04.  

Substanţele de natură humică constituie obiectul unui număr mare de studii chimice, biologice, 

agricole şi medicale, spectrul larg de activităţi biologice al acestor substanţe fiind determinat de 

numărul şi natura grupurilor funcţionale prezente în structura de bază. Utilizaţi în concentraţii 
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fiziologice, prin tratament exogen, aceştia pot avea un aport semnificativ şi determinant în procesul 

de creştere şi dezvoltare a plantelor, datorită efectelor morfologice, fiziologice și biochimice 

produse asupra plantelor superioare.   

Se ştie că substanțele humice reprezintă cel mai important constituent al materiei organice din 

sol (~ 60 %), fiind responsabile pentru reacțiile chimice complexe ce au loc în ecosistemului 

terestru. Cantitatea optimă de substanţe humice favorizează creşterea şi dezvoltarea plantelor şi, 

totodată determină rezistenţa la factorii biotici şi abiotici, substanțele humice având un rol 

fundamental în asigurarea fertilităţii solului, nutriției plantelor şi realizarea potenţialului genetic al 

culturilor agricole. S-a demonstrat că plantele cultivate pe soluri care conțin cantităţi adecvate de 

humină, aditivi humici și aditivi fulvici sunt mai puțin susceptibile la stres, sunt mai viguroase şi dau 

randamente mai mari, calitatea nutrițională a culturilor, a furajelor și a produselor alimentare fiind 

sporită.  

Astfel, realizând în biosferă mai multe funcţii: de acumulare, de reglare, de transport, 

protectoare şi fiziologică, substanţele humice sunt extrem de importante în cazul utilizării acestora 

în calitate de substanţe biologic active. Mecanismele de acţiune a compuşilor humici asupra creșterii 

şi dezvoltării plantelor, la momentul actual, nu sunt complet elucidate. Studiul complex al rolului 

substanţelor humice a permis însă, de a stabili efectele directe şi indirecte ale acestora asupra 

plantelor. 

Prin urmare, promovarea cunoștințelor actuale privind fertilizarea organică ar trebui să se 

bazeze pe studii experimentale detaliate, în care substanţele humice sunt caracterizate în detaliu și 

corelate cu stimularea funcțiilor nutriționale și fiziologice ale celulelor plantelor pentru a obține o 

corelație plauzibilă între structură și activitate. 

Influenţa humaţilor asupra proceselor proliferative şi, implicit, asupra activităţii mitotice,  s-a 

efectuat prin metoda Allium test. În studiu au fost utilizate următoarele concentraţii humat: 0,05 %, 

0,1 %, 0,25 %, 0,5 % şi 1,0 %. 

ADN-ul genomic total a fost extras din materialul vegetal în azot lichid conform 

recomandărilor propuse cu unele modificări urmate de purificare suplimentară. Testarea calității și 

cuantificarea cantității de ADN s-a realizat prin analiza electroforetică în gel de agaroză de 1 %. 

Eletroforeza proteinelor în gel de poliacrilamidă s-a realizat conform metodei (Laemmly, 

1970). Testarea efectului compusului de natură humică Biovit s-a realizat în condiţii de laborator şi 

pe mediul nutritiv apos, iar în perioada de primăvară-vară, pe câmpul experimental al Institutului de 

Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, or. Chişinău, Republica Moldova, pe sol cernoziomo-

carbonatic.  
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Experimentul în condiţii de câmp a avut drept scop evidenţierea efectului compusului Biovit 

asupra elementelor de productivitate ale plantelor leguminoase şi a fost montat în conformitate cu 

cerinţele tehnologice faţă de cultivarea culturii de soia. În studiu au fost utilizate soiurile de soia 

Dorinţa, Albişoara, Colina, Clavera şi Horboveanca ce posedă diversă rezistenţă la secetă. 

Tratamentele chimice s-au realizat la etapele de 2-3 frunze adevărate, la începutul înfloritului 

plantelor şi la etapa de iniţiere a formării păstăilor. Substanţa de natură humică Biovit a fost 

administrată prin tratament radicular (100 ml de soluţie diluată de concentrat în raport de 1:50 la 

fiecare plantă) şi prin tratament foliar (200 ml de soluţie diluată de concentrat în raport de 1:50 la 

1m2 ). Experimentul s-a montat în 3 repetiţii pentru fiecare variantă, iar elementele de productivitate 

s-au analizat în 3 repetiţii (fiecare repetiţie a inclus câte 10 plante). Masa la 1000 de boabe s-a 

determinat în nouă repetiţii pentru fiecare variantă. Datele au fost prelucrate statistic. 

În condiţii de laborator: 

- S-a efectuat analiza molecular genetică a soiului Clavera cu ajutorul marcherilor Satt, asociaţi cu 

rezistenţa plantelor la secetă; 

- S-a studiat efectul humaţilor asupra paternului polipeptidic al plantulelor de soia în condiţii 

optime şi pe fond de stres termic (tratamentul radiculelor cu apă fierbinte 44°C, timp de 10 min); 

- S-a studiat efectul humaţilor asupra indicilor mitotici; 

- S-a studiat efectul administrării humatului asupra plantulelor de soia cultivate pe mediul Knop cu 

carenţă a unor elemente minerale (N, P, K, Mg, Fe). 

În condiţii de câmp: 

- S-a studiat efectul tratamentului radicular şi foliar cu Biovit asupra sistemului simbiotic (numărul 

de nodozităţi/per plantă, biomasa proaspătă şi biomasa uscată a nodozităţilor); 

- S-a studiat efectul tratamentului radicular şi foliar cu Biovit asupra parametrilor morfologici 

(înălţimea plantelor, biomasa proaspătă, biomasa uscată) şi (numărul de păstăi/per plantă, numărul de 

boabe/per plantă, masa boabelor, masa la 1000 boabe). 

2.6. Expresia genelor asociate cu rezistenţa la secetă la unele soiuri de soia. 

În contextul schimbărilor climatice, studiul rezistenţei la secetă a plantelor reprezintă unul dintre 

cele mai actuale subiecte. Datorită proprietăţilor imunomodulatoare şi de reglare a proceselor vitale se 

presupune că substanţele de natură humică ar putea fi implicate în sporirea rezistenţei plantelor la factorii 

stresogeni, având ca rezultat majorarea productivităţii plantelor agricole. În scopul evidenţierii genelor 

asociate cu rezistenţa la secetă au fost selectaţi 10 primeri Satt. Pentru a elabora protocolul PCR pentru 

fiecare pereche de primeri a fost necesar de a determina concentrația acestora. Inițial, pentru fiecare 

primer a fost pregătit un pașaport cu utilizarea aplicației on-line OligoAnalyzer 3.1 
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(https://eu.idtdna.com/calc/analyzer). Analiza produselor PCR şi a spectrelor polimorfe de ADN s-a 

efectuat prin electroforeză în gel de agaroză de 2,5 %, conform protocoalelor recunoscute. În calitate de 

marker a fost folosit GeneRuler DNA LadderMix (ThermoScientific). În rezultatul electroforezei în gel 

de agaroză s-a identificat prezența produsului de amplificare în cazul a 6 din cele 10 perechi de primeri 

utilizați (Satt317, Sat_175, Satt471, Satt572, Satt454 și Satt300) (fig. 19). 
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Fig. 19. Electroforeza în gel de agaroză a produsului PCR cu utilizarea primerilor 

Satt317, Sat_175, Satt300, Satt454, Satt471, Satt572. L – Ladder, M – martor. 

Analiza produsului PCR a permis selectarea a 6 primeri informativi pentru identificarea genelor 

responsabile de rezistenţă la secetă. Analiza electroforetică a produsului PCR a evidențiat faptul că 

primerii testaţi au generat un număr variabil de ampliconi (1-4) la soiurile studiate de soia.  

Perechile de primeri Satt471 F/R și Satt454 F/R au generat un semnal slab de amplificare. 

Reacția PCR urmează a fi repetată într-un număr mai mare de cicluri. În rezultatul analizei 

electroforezei în gel de agaroză s-a stabilit că dintre primeri care au produs ampliconicei mai 

informativi sunt Sat_175 și Satt300 datorită faptului că au permis amplificarea mai multor fragmente 

de ADN. Semnalul puternic al unor benzi vizualizate sub lumină ultravioletă a sugerat faptul că 

acestea pot conține mai mulți ampliconi, rezoluția gelului de agaroză fiind prea joasă pentru a 

permite o separare a acestora. Pentru a testa această ipoteză a fost efectuată analiza produsului PCR 

în gel de poliacrilamidă de 8 %, în calitate de soluție tampon fiind utilizată TAE 1X, la intensitatea 

curentului electric de 150V (fig. 20).  
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Fig. 20. Electroforeza în gel de poliacrilamidă a produsului PCR cu utilizarea primerilor  

Sat_175, Satt317, Satt300 

https://eu.idtdna.com/calc/analyzer
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Analiza produsului PCR în gel de poliacrilamidă a relevat faptul că pe lângă primerii 

Sat_175 și Satt300, perechea de primeri Satt317 F/R, de asemenea, a generat mai mulți ampliconi. 

Cel mai mare număr de ampliconi, a fost produs de primeri Sat_175 și Satt300. Urmează a fi 

analizată lungimea și numărul ampliconilor obținuți pentru a evidenția gradul de omologie al 

acestora și de a identifica corelații dintre profilul genetic, morfologic și biochimic al genotipurilor de 

soia incluse în studiul de față. 

2.7. Variaţia spectrului polipeptidic la unele soiuri de Glycine max. 

Compuşii humici sunt cunoscuţi a avea efecte stimulatoare evidente asupra creşterii şi 

dezvoltării plantelor, influenţând multiple procese celulare: sinteza acizilor nucleici, sinteza 

proteinelor, activitatea enzimelor. În cadrul investigaţiilor realizate, pentru a evalua reacţia unor 

genotipuri de Glycine max la acţiunea unor substanţe biologic active, au fost extrase proteinele din 

diferite soiuri de soia tratate cu substanţe de natură humică. Prin electroforeza proteinelor sistată de 

SDS, în gel de poliacrilamidă, au fost identificate spectre polimorfe de proteine la soiurile analizate.  

Electroforeza proteinelor sumarea fost efectuată prin metoda SDS-PAGE (Laemmli, 1970) cu 

unele modificări efectuate la etapa de extragere, purificare şi fracţionare a proteinelor. 

Plantulele tinere a 8 soiuri de soia (Aura, Dorinţa, Zodiac, Licurici, Deea, Albişoara, Colina și 

Clavera) au fost tratate cu humat și cultivate în condiții de laborator, după ce a fost efectuată 

electroforeza proteinelor sumare din rădăcinile lor prin metoda descrisă mai sus. Spectrul 

polipeptidic obținut este reprezentat pe figura de mai jos (fig. 21). 

 

Fig. 21. Spectrul electroforetic al proteinelor sumare obţinute din rădăcinile de soia. 

M – marker molecular (conţinând 67 μg/ml de fosforilază B (97 kDa), 83 μg/ml albumină serică 

bovină (66 kDa), 147 μg/ml ovalbumină (45 kDa) şi  83 μg/ml anhidrază carbonică (30 kDa);  

1.1 – Aura N*; 1.2 – Aura T*;  2.1 – Dorinţa N; 2.2 – Dorinţa T; 3.1 – Zodiac N; 3.2 – Zodiac T; 4.1 – 

Licurici N; 4.2 – Licurici T; 5.1 – Deea N; 5.2 – Deea T; 6.1 – Albişoara N; 6.2 – Albişoara T; 7.1 – 

Colina N; 7.2 – Colina T;  8.1 – Clavera N; 8.2 – Clavera T. * - N (soiuri netratate), T (tratate cu 

humat). 

La plantele martor s-a demonstrat prezenţa polipeptidelor cu masa moleculară ≈ 50,34 kDa la 

soiurile Aura, Licurici, Deea, Clavera şi lipsa acestor polipeptide la soiurile Dorinţa, Zodiac, 
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Albişoara, Colina. În cazul aministrării substanţelor humice s-a constatat absenţa acestui polipeptid 

la soiul Aura. La soiurile Licurici şi Deea humatul a cauzat inhibiţia expresiei polipeptidelor cu 

masa moleculară ≈ 25,52 kDa. S-a constatat prezenţa polipeptidelor cu masa moleculară ≈ 3,70 kDa 

la soiurile Albişoara, Colina, Clavera şi absenţa acestei benzi la soiurile Aura, Dorinţa, Zodiac, 

Licurici şi Deea. Plantule tinere a soiului Clavera au fost supuse diferitor tratamente cu substanțe 

biologic active - humat cu sau fără incubare la temperaturi ridicate. Din rădăcinile și cotiledoanele 

acestor plantule au fost extrase proteinele totale și efectuată fracționarea proteinelor. 

            Spectrul electroforetic al acestor fracții este reprezentat în figura de mai jos (fig. 22). 

 

25°C 45°C 

Martor             Humat Martor             Humat 

   M   1.1 1.2   1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  2.1  2.2   2.3   2.4   2.5  2.6   2.7    3.1   3.2   3.3  3.4   3.5    3.6   3.7    4.1   4.2  4.3   4.4   4.5   4.6   4.7 

 

97 kDa 

66 kDa 

 

45 kDa 

 

30 kDa 
    

Fig. 22. Spectrul electroforetic al proteinelor fracţionate obţinute din rădăcinile de soia  (soiul 

Colina). 

M – marker molecular (conţinând 67 μg/ml de fosforilază B (97 kDa), 83 μg/ml albumină serică 

bovină (66 kDa), 147 μg/ml ovalbumină (45 kDa) şi  83 μg/ml anhidrază carbonică (30 kDa));1.1-

1.7 – martor, 25°C; 2.1-2.7 – humat 25°C; 3.1-3-7 – martor, 45°C; 4.1-4.7 – humat 45°C. 

Spectrul obţinut a fost analizat utilizând produsul software TotalLab™ CLIQS 1D Pro, astfel 

fiind estimate: valoarea Rf, masa moleculară a polipeptidelor identificate şi concentraţia lor în 

spectru. 

În spectrele obţinute au fost identificate 19 benzi, 18 dintre care prezintă expresie diferită în 

diferite fracții (tab. 6). Fracția 1 este reprezentată de 7 benzi prezente la toate soiurile.  

S-a observat că probele tratate cu Biovit netratate termic, în toate fracțiile nu conțin multe 

polipeptide evidențiate la celelalte probe (≈ 81,91 kDa, ≈ 70,86 kDa), în fracțiile 1-5 se observă bine 

numărul scăzut al benzilor polipeptidice în cazul tratamentului cu Biovit, în unele fracții în probele 

tratate cu Biovit netratate termic se observă absența benzilor prezente în probele tratate cu Biovit 

tratate termic (≈ 67,25 kDa, ≈ 62,77 kDa, ≈ 33,49 kDa, ≈ 31,24 kDa, ≈ 19,37 kDa, ≈ 26,48 kDa). 

Polipeptidul cu masa moleculară ≈ 48,33 se întâlnește preponderent numai în fracția 6. Polipeptidul 

cu masa moleculară ≈ 34,03 kDa. 
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Fig. 23. Spectrul electroforetic al proteinelor fracţionate obţinute din rădăcinile de soia             

supuse tratamentului termic. 

M – marker molecular; 1.1-1.5 – martor, 25°C; 2.1-2.5 – martor,45°C. Cifrele după punct (.) indică 

numărul de ordine a fracţiei polipeptidice. 

           În primele cinci fracţii, la probele tratate cu temperaturi înalte se observă intensificarea 

expresiei a polipeptidelor cu masele moleculare ≈ 91 kDa, ≈ 82 kDa, ≈ 76 kDa, ≈ 51 kDa şi ≈ 38 

kDa. Proteinele cu masa moleculară 90 şi 80 kDa sunt cunoscute ca proteinele şocului termic şi sunt 

implicate în reacţiile de adaptare a plantelor la stres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Spectrul electroforetic al proteinelor cu masă moleculară mică obţinute din 

rădăcinile de soia supuse tratamentului termic 

M – marker molecular; 1.1-1.5 – martor, 25°C; 2.1-2.5 – martor,45°C. Cifrele după punct (.) 

indică numărul de ordine a fracţiei polipeptidice

 Martor, 25°C Martor, 45°C  

   1.1 1.2  1.3  1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 M 

91 kDa 

82 kDa 

 

76 kDa 

 

51 kDa 

38 kDa 
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  Martor, 25°C Martor, 45°C Humat, 45°C 
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În primele cinci fracţii, la probele tratate cu temperaturi înalte, 45°C se observă diminuare 

cantităţii polipeptidelor cu masa moleculară < 40 kDa. Spectrul electrophoretic al probelor 

supuse şocului termic, pe fond de administrare a humatului relevă cantităţi ale acestor 

polipeptide la nivelul plantelor martor (25°C), ceea ce sugerează implicarea acestor substanţe în 

protecţia plantelor în condiţii de stres. 

2.8. Influenţa unor substanţe biologic active asupra procesului de diviziune celulară. 

Fiind răspândiţi în natură, compuşii humici sunt implicaţi în diverse procese metabolice, 

influenţând substanţial productivitatea culturilor agricole. Acestea exercită efectul lor începând 

cu primele etape de creştere şi dezvoltare a plantelor. Rezultatele biotestelor efectuate asupra 

diferitor specii de plante au demonstrat că substanţele humice au un rol hotărâtor în germinarea 

seminţelor. Din aceste considerente ne-am propus drept scop studiul influenţei substanţei de 

natură humică Biovit asupra proceselor de creştere a obiectului test (Allium cepa) şi asupra 

obiectului nostru de cercetare (Glycine max).   

S-a stabilit că compuşii humici au un pronunţat efect antioxidant, antimutagen, influenţând 

activitatea mitotică a celulelor şi reducând patologiile mitotice induse de factorii mutageni /18/. 

În ultimii ani capătă amploare cercetările citofiziologice asupra meristemelor radiculare la 

etape timpurii ale ontogenezei cu scopul evidenţierii acţiunii unor factori fizici şi chimici asupra 

creşterii şi dezvoltării plantelor. În condiţii controlate substanțe humice au sporit activitatea 

mitotică în timpul diviziunii celulare. Efectul maxim al substanţelor humice asupra plantelor se 

manifestă în condiţii nefavorabile de mediu. Baza acestor cercetări o constituie studiul activităţii 

mitotice, sporirea căreia determină o creştere activă a plantelor şi reprezintă un factor de 

prognozare a productivităţii. 

În acest context, ne-am propus evidenţierea acţiunii humaţilor asupra proliferării celulelor 

la etape ontogenetice timpurii prin studiul activităţii mitotice şi a indicilor fazici ai mitozelor şi 

corelarea acestora cu indicii fiziologici de dezvoltare la plante test.   

Indicele mitotic constituie un criteriu important utilizat în aprecierea proceselor de 

proliferare. În acest sens, a fost studiată activitatea mitotică a celulelor meristemelor radicelelor 

de ceapă în condiţii normale şi sub influenţa diferitor concentraţii de humaţi prin calcularea 

indicelui mitotic şi a indicilor fazici ai mitozelor. De pe fiecare lamă au fost analizate câte zece 

câmpuri de vedere şi  numărate  celulele  în  interfază, profază, metafază, anafază, telofază (fig. 

25). 
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a) Imagine de ansamblu a celulelor din zona 

meristematică  

 

b) Celulă în interfază 

 

c) Celulă în profază 

 

d) Celulă în metafază 

 

e) Celulă în anafază 

 

f) Celulă în telofază 

Fig. 25. Imagine microscopică a celulelor meristematice în interfază şi diferite faze 

ale diviziunii celulare la Allium cepa (varianta martor). 

Rezultatele sunt prezentate sub formă de diagramă (fig. 26). Conform rezultatelor studiului 

citologic valoarea indicelui mitotic la varianta martor a constituit 12,29 %. La acţiunea 

humatului s-a înregistrat o creştere a indicelui mitotic. În toate variantele experimentale valoarea 

indicelui mitotic creşte, înregistrând valori între 14,02 % şi 19,42 %. Cea mai mare deviere a 

valorii indicelui mitotic a fost constatată în cazul prelucrării seminţelor cu humaţi 0,1 %, 

înregistrând valori mai mari cu 58 % comparativ cu martorul. În cazul concentraţiilor 0,25 %,  

0,5 % şi 1,0 % de humaţi s-a observat o tendinţă de diminuare a indicelui mitotic, în raport cu 

concentraţia de 0,1 % (fig. 26). 
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Fig. 26. Variaţia indicelui mitotic (IM) în condiţii normale (Martor) şi sub acţiunea 

humaţilor la A. cepaL. 
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Fig. 27. Variaţia indicilor fazici ai mitozei (Im P – indice profazic, Im M – indice metafazic, 

Im A – indice anafazic, Im T – indice telofazic) în condiţii normale şi sub acţiunea humaţilor 

la  A. cepa L. 

Analiza indicilor fazici ai mitozelor a constatat fluctuaţii ale acestora în variantele 

experimentale, comparativ cu martorul (fig. 27). În toate variantele experimentale a fost 

înregistrată scăderea indicelui profazic. Cea mai pronunţată scădere a indicelui profazic s-a 

înregistrat în cazul concentraţiei humatului de 0,5 %, de la 42,36 % (în cazul martorului) la 33,25 

% (varianta experimentală). De asemenea, s-a constata o scădere a indicilor metafazici şi 

anafazici în toate variantele experimentale. Indicele metafazic s-a micşorat de la 15,95 % (în 

cazul martorului) până la valoarea minimă de 6,66 % în cazul concentraţiei de 0,1 % de humat. 

Cea mai semnificativă descreştere a indicelui anafazic (cu 43 %) s-a constatat în cazul expunerii 

seminţelor la concentraţia humatului de 1,0 %. Indicele telofazic creşte în toate variantele 

experimentale, înregistrând valori minime de 31,11 % (în cazul martorului) şi valori maxime de 

47,61 % (în cazul concentraţiei 0,1 % humat) şi 49,34 % (în cazul concentraţiei 0,5 % humat).  

Tabelul 7 

Efectul humaţilor asupra indici fiziologici de dezvoltare la A. cepa. 

Varianta 

experimentală 

Energia germinativă,  

% 

Lungimea rădăciniţei,  

mm 

Lungimea tulpiniţei,  

mm 

Martor 61,1±2,93 19,88±1,39 7,88±0,52 

Humat 0,05 % 66,7±2,83 20,46±1,09 7,60±0,71 

Humat 0,1 % 69,3±1,98* 24,64±1,57* 10,52±0,36* 

Humat 0,25 % 68,9±2,94 23,21±0,40* 8,51±0,32 

Humat 0,5 % 68,9±2,94 22,39±2,21 9,48±0,91* 

Humat 1,0 % 58,9±5,88 20,39±0,87 8,21±0,27 

 *diferenţe semnificative (p ≤ 0,05) 

Scăderea indicilor profazic, metafazic şi anafazic şi creşterea indicelui telofazic poate fi 

explicată prin faptul că celulele parcurg mai rapid aceste faze, ca rezultat este afectată durata 

ciclului celular. Perturbarea fazelor diviziunii celulare indică asupra faptului că concentraţiile 

analizate de humaţi modifică activitatea mitotică prin influenţarea proceselor proteosintetice de 

la nivel celular care interferă cu condensarea cromozomilor şi formarea fusului de diviziune. 

Analiza acţiunii humatului asupra indicilor de creştere a constatat variaţii ale acestora în 

variantele experimentale, comparativ cu martorul, în dependenţă de concentraţie (tab. 7). 
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Creşteri semnificative au fost stabilite în  cazul energiei germinative la prelucrarea 

seminţelor cu humat 0,1 %, lungimii radicelei la prelucrarea cu humat 0,1 % şi 0,25 % şi 

lungimii tulpinii la prelucrarea cu humat 0,1 % şi 0,5 %. Analiza corelaţională a stabilit corelaţii 

foarte bune între lungimea radicelei şi indicele mitotic (r = 0,93) şi între lungimea tulpinii şi 

indicele mitotic (r = 0,89) şi corelaţie mai slabă între germinare şi indicele mitotic (r = 0,22). 

Testarea acţiunii humaţilor pe plante test a permis stabilirea concentraţiilor de utilizare 

ale acestuia care se încadrează în limitele 0,05 % - 0,25 %. Concentraţia optimă a humaţilor, cu 

efecte pozitive maxime asupra indicilor de dezvoltare, a fost stabilită de 0,1 %. Efectele pozitive 

ale humaţilor studiaţi se manifestă la nivel celular prin creşterea indicelui mitotic şi accelerarea 

unor faze ale diviziunii celulare, care poate fi explicată prin influenţarea proceselor 

proteosintetice care interferă cu condensarea cromozomilor şi formarea fusului de diviziune. 

Creşterea activităţii mitotice sub influenţa humaţilor corelează pozitiv cu creşterea indicilor 

fiziologici de creştere.  

2.9. Influenţa unor substanţe biologic active de natură humică asupra parametrilor 

morfologici şi asupra elementelor de productivitate la soia. 

Experimentele iniţiale de testare a substanţelor bioactive pe Glycine max s-au realizat în 

condiţii de laborator şi au inclus 12 soiuri de soia cu diversă rezistenţă la secetă la care s-a 

studiat energia germinativă şi facultatea germinativă (fig. 28). 

 

Fig. 28. Energia germinativă şi facultatea germinativă la diverse soiuri de soia 

1 - Aura; 2 - Dorinţa; 3 - Albişoara; 4 – Clavera; 5 – Colina; 6 – Zodiac; 7 – S404; 8 – Licurici;  

9 – Deea; 10 – Enigma; 11 - Horboveanca; 12 – Indra. 

Dinamica proceselor de germinare a demonstrat capacitate germinativă maximă la soiurile 

Albişoara, Horboveanca şi S404, soiurile Clavera, Colina, Enigma şi Indra au avut valori mai 

mari de 90 %, soiurile Aura, Dorinţa, Zodiac au avut energia germinativă de circa 70 %, iar 

soiurile  Licurici şi Deea  de circa 60 % la a 5-a zi de creştere. Facultatea germinativă a fost mai 

mare de 90 % la majoritatea soiurilor luate în studiu. 
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Unii autori evidenţiază printre cele mai importante efecte posibile de acţiune fiziologică  a 

substanţelor humice asupra plantelor superioare eficientizarea  pătrunderii elementelor minerale 

din sol în plante, pătrunderea elementelor minerale în rădăcinile plantelor sub formă de compuşi 

humici minerali, participarea activă a substanţele humice în procesele de oxido-reducere din 

plante; scindarea fermentativă a substanţelor humice cu formarea de compuşi stimulatori, cu 

efect fitohormonal.  

Pentru a evidenţia efectul Biovitului asupra creşterii şi dezvoltării plantelor s-a montat 

experimentul în vase de vegetaţie pe mediul nutritiv complet Knop şi pe medii nutritive cu 

carenţă de azot, fosfor, potasiu, magneziu şi fier (fig. 29). 

 

Fig. 29. Montarea experimentului în vase de vegetaţie pe mediul nutritiv Knop  

(soiul Clavera) 

           După cum era de aşteptat, carenţa elementelor nutritive a influenţat negativ creşterea 

sistemului radicular şi a părţii aeriene în majoritatea variantelor experimentale, cu excepţia 

fierului. Carenţa azotului a redus lungimea rădăcinii principale cu 26 %, lipsa fosforului cu 14 

%, potasiului şi magneziului cu 5 % şi 2 % respectiv, iar carenţa fierului a favorizat creşterea 

rădăcinii principale în lungime, valorile în varianta experimentală fiind mai mari în comparaţie 

cu martorul cu 52 %. Administrarea Biovitului a scos efectul inhibitor al carenţei elementelor 

nurtritive şi a condus la o creştere mai bună a rădăcinii, valorile parametrului cercetat fiind 

superioare martorului (soluţie Knop) în toate cazurile şi fiind superioare cu circa 30 % în 

varianta fără azot şi fără fier, dar suplinită cu Biovit, cu circa 50 % în varianta fără potasiu şi 

magneziu  şi cu aproximativ 80 % mai mari în varianta fără fosfor.  De menţionat că în 

comparaţie cu variantele experimentale în care lipsea un anumit element nutritiv (N, P, K, Mg) 

Biovitul a majorat cu mai mult de 50 % creşterea în lungime a rădăcinii principale, însă în 

varianta cu carenţă de fier şi suplinită cu Biovit, acest indice a fost mai jos în comparaţie cu 

varianta cu carenţă de Fe cu 12 % (fig. 30). 

Creşterea în lungime a tulpinii a fost puternic afectată de carenţa azotului şi s-a redus cu 

circa 40 %, însă spre deosebire de rădăcină, la primele etape de creştere, acest indice a fost mai 
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puţin influenţat de carenţa celorlalte elemente chimice, probabil datorită faptului că substanţele 

de rezervă din cotiledoane, la această etapă asigură plantele cu substanţele nutritive necesare (fig. 

31).  

Analizele fenologice asupra plantelor au demonstrat că suplimentarea mediului nutritiv 

apos Knop cu diverse concentraţii de Biovit influenţează diferit procesele de creştere şi de 

dezvoltare a tulpinii. Înălţimea plantelor a fost superioară martorului şi, respectiv variantelor cu 

carenţă de elemente chimice, cu excepţia variantei cu carenţă de fier. Începând cu primele etape 

de creştere, efecte pozitive ale acţiunii Biovitului s-au atestat în varianta martor Knop la care s-a 

adăugat Biovit, plantele având un aspect mai sănătos, fiind mai viguroase şi cu un conţinut mai 

mare de pigmenţi clorofilieni.  

Aceleaşi efecte s-au observat şi la plantele cultivate pe mediile nutritive fără azot, fosfor şi 

potasiu în variantele la care s-a adăugat Biovit, însă pe mediul nutritiv fără magneziu şi fără fier 

efectul a fost mai puţin exprimat, înălţimea plantelor fiind mai redusă în comparaţie cu alte 

variantele de medii suplimentate cu Biovit, cea ce sugerează efecte antagoniste dintre Biovit şi 

aceste elemente. 

Analiza parametrilor morfologici a plantelor de soia, la etapa de 2-3 frunze trifoliate a 

confirmat aceeaşi tendinţă. Efectele majore a acţiunii Biovitului s-au stabilit pe mediile nutritive 

cu carenţă de azot şi fosfor. În aceste variante, creşterea părţii aeriene, dar şi a sistemului 

radicular a sporit esenţial, depăşind considerabil martorul. Suplimentarea cu Biovit a mediilor 

nutritive cu carenţă de potasiu şi de magneziu nu a influenţat esenţial creşterea în lungime a 

rădăcinii principale, iar în varianta cu carenţă de fier a redus lungimea rădăcinii. Înălţimea 

plantelor a fost semnificativ şi pozitiv influenţată de Biovit, în special pe variantele cu carenţă de 

azot, potasiu şi de asemenea pe varianta completă Knop, în timp ce în varianta fără magneziu, 

fier indicii cercetaţi s-au modificat nesemnificativ. 

               

                                                                         

      Fig. 30. Lungimea rădăcinii principale                                 Fig. 31. Lungimea tulpinii 

1- mediul nutrititiv Knop (complet); 2 - mediul nutrititiv Knop + Biovit; 3 – mediul nutrititiv 

Knop fără N; 4 - mediul nutrititiv Knop fără N + Biovit; 5 - Mediul nutritiv Knop fără P;  6 - 

Mediul nutritiv Knop fără P + Biovit; 7 - Mediul nutritiv Knop fără K; 8 - Mediul nutritiv Knop 

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

12132 

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

12132 
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fără K + Biovit; 9 - Mediul nutritiv Knop fără Mg; 10 - Mediul nutritiv Knop fără Mg + Biovit; 

11 - Mediul nutritiv Knop fără Fe; 12 - Mediul nutritiv Knop fără Fe + Biovit. 

Aceste particularităţi ale creşterii şi dezvoltării plantelor s-au reflectat şi asupra acumulării 

de biomasă uscată şi proaspătă a rădăcinilor şi tulpinelor plantelor (fig. 32 şi 33). Astfel, biomasa 

proaspătă şi cea uscată a sistemului radicular şi a tulpinii (per plantă) a fost net superioară în 

variantele tratate cu Biovit, atât pe varianta completă, cât şi în variantele fără azot, fosfor şi 

potasiu, iar pe variantele cu carenţă de magneziu şi fier nu s-a modificat esenţial (fig. 34 şi 35).  

 

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

 

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

   Fig. 32. Biomasa proaspătă a rădăcinii       Fig. 33. Biomasa proaspătă a tulpinii 

 

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

 

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

        Fig.  34. Biomasa uscată a rădăcinii             Fig. 35. Biomasa uscată a tulpinii 

1- mediul nutrititiv Knop (complet); 2 - mediul nutrititiv Knop + Biovit; 3 – mediul nutrititiv 

Knop fără N; 4 - mediul nutrititiv Knop fără N + Biovit; 5 - Mediul nutritiv Knop fără P;  6 - 

Mediul nutritiv Knop fără P + Biovit; 7 - Mediul nutritiv Knop fără K; 8 - Mediul nutritiv Knop 

fără K + Biovit; 9 - Mediul nutritiv Knop fără Mg; 10 - Mediul nutritiv Knop fără Mg + Biovit; 

11 - Mediul nutritiv Knop fără Fe; 12 - Mediul nutritiv Knop fără Fe + Biovit. 

             Suprafaţa foliară a frunzelor dezvoltate la această etapă de cercetare a reliefat tendinţa 

descrisă anterior. Suprafaţa foliară a I, II şi a III-a frunză trifoliată a cultivarului Clavera a fost 

mai mare în variantele suplinite cu Biovit, cu excepţia variantelor cu carenţă de magneziu şi fier 

(fig. 36). 
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                1        2        3        4           5       6        7         8         9      10       11      12  

Fig. 36. Suprafaţa foliară a primelor frunze trifoliate de soia (soiul Clavera). 

1- mediul nutrititiv Knop (complet); 2 - mediul nutrititiv Knop + Biovit; 3 – mediul nutrititiv 

Knop fără N; 4 - mediul nutrititiv Knop fără N + Biovit; 5 - Mediul nutritiv Knop fără P;  6 - 

Mediul nutritiv Knop fără P + Biovit; 7 - Mediul nutritiv Knop fără K; 8 - Mediul nutritiv Knop 

fără K + Biovit; 9 - Mediul nutritiv Knop fără Mg; 10 - Mediul nutritiv Knop fără Mg + Biovit; 

11 - Mediul nutritiv Knop fără Fe; 12 - Mediul nutritiv Knop fără Fe + Biovit. 

Analiza parametrilor de creştere a plantelor de soia cultivate în vase de vegetaţie, la etapa 

demontării experimentului a demonstrat că suplimentarea mediilor nutritive cu biovit a redus, iar 

în unele cazuri, a eliminat complet simptomele de carenţă a elementelor nutritive. Astfel la 

plantele crescute pe medii cu Biovit nu au fost observate cloroze şi necroze, chiar dacă varianta 

nutritivă era deficientă de un anumit element chimic (fig. 37). 

   Knop (complet)                    fără azot                     fără fosfor                   fără potasiu                 fără magneziu             fără fier 

      

     A               B   A      B     C    D   A      B     C    D   A       B     C   D   A       B     C   D   A       B     C   D 

Fig. 37.  Influenţa Biovitului asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de soia 

A – soluţie Knop; B – soluţie Knop + Biovit; C – soluţie Knop cu carenţă de elemente nutritive;  

D - soluţie Knop cu carenţă de elemente nutritive + Biovit. 

Compoziţia chimică a substanţelor humice ce include componenta stabilă, constituită din 

carbon, permite reglarea metabolismului nu numai al carbonului, dar şi ale azotului, fosforului, 

sulfului etc., reducând necesităţile de fertilizare cu macro-, dar şi cu microelemente. Numeroase 

cercetări au relatat că substanţele humice reprezintă o sursă esenţială de macronutrienți. Prin 

aplicarea substanțelor humice uscate sau lichide în soluri s-a demonstrat că substanţele humice 
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sporesc absorbția macro- şi microelementelor de către plante, de asemenea, crește substanţial 

eficiența îngrășămintelor. 

Acţiunea indirectă asupra componentei nevii şi a celei vii a ecosistemelor implică efectele 

agrochimice ale acestor compuşi, datorită îmbunătăţirii caracteristicilor fizico-chimice ale 

solului. Din punct de vedere fizic, substanţele humice participă în îmbunătățirea calității 

solurilor, în structurarea solului, îmbunătăţirea regimului aerohidric, a stării de agregare, a 

permeabilităţii, a capacităţii de reţinere a apei, a disponibilităţii şi transportului micronutrienților, 

reglarea regimului termic al solului şi al atmosferei. Din punct de vedere chimic, este bine 

cunoscut rolul acestor substanţe în reglarea reacţiilor ce asigură schimbul de ioni dintre fazele 

lichide şi solide, reglarea pH-ului şi a reacţiilor de oxido-reducere, reglarea bilanţului 

substanţelor nutritive din sol. Substanțele humice influenţează biodisponibilitatea elementelor 

nutritive prin formarea compuşilor complecşi sau a agenților de chelare a substanţelor humice cu 

cationii metalici. Totodată, datorită proprietăților lor de chelare, substanţele humice pot 

solubiliza nutrimentele ce conţin fier, molibden și bor, transformându-le în forme active.  

Datele obţinute de noi au confirmat faptul că substanţele de natură humică sunt implicate 

în reglarea proceselor de absorbţie a elementelor nutritive, efectul pozitiv al acestora 

evidenţiindu-se la nivelul parametrilor morfologici studiaţi. 

În concluzie, cele mai pronunţate efecte ale compusului de natură humică Biovit asupra 

plantelor s-au atestat la nivelul sistemului radicular. Compusul studiat a favorizat creşterea 

rădăcinii principale în lungime şi dezvoltarea în ansamblu a sistemului radicular (număr mai 

mare de rădăcini laterale, volum radicular, lungimea rădăcinilor laterale).  

2.10. Influenţa compusului de natură humică Biovit asupra elementelor de productivitate 

la soia. 

În condiţii de câmp s-a studiat efectul administrării Biovitului prin stropire la rădăcină şi 

prin tratament foliar asupra cinci soiuri de soia Dorinţa, Albişoara, Colina, Clavera şi 

Horboveanca.   

             

                    Montarea experimentului în câmp                    Aspect general al câmpului experimental la etapa de înflorire 

Tratamentul plantelor prin stropire la rădăcină cu Biovit a majorat numărul de nodozităţi la 

soiurile Colina, Albişoara şi Horboveanca în comparaţie cu varianta martor udată cu apă, iar în 

comparaţie cu varianta neudată (uscat) Biovitul a majorat numărul de nodozităţi la toate soiurile 

luate în studiu. Biovitul a influenţat pozitiv acumularea de biomasă proaspătă şi uscată a 

nodozităţilor la majoritatea cultivatelor, cu excepţia soiului Horboveanca. Cea mai mare 
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acumulare de biomasă proaspătă şi uscată a nodozităţilor s-a atestat la soiurile cu rezistenţă 

sporită la secetă: Albişoara şi Clavera (fig. 38). 

    

Număr de nodozităţi             Masa proaspătă a nodozităţilor           Masa uscată a nodozităţilor 

Fig. 38. Influenţa Biovitului asupra sistemului simbiotic la unele soiuri de soia. 

Numărul de nodozităţi, biomasa, dar şi dimensiunile nodozităţilor sub acţiunea Biovitului 

au fost net superioare la soiul Clavera, rezistent la secetă. 

           

        H2O                                        Biovit                                nodozitate cu leghemoglobină 

Administrarea substanţei de natură humică Biovit prin stropire la rădăcină şi prin 

pulverizare foliată în concentraţiile recomandate pentru practica agricolă a influenţat 

nesemnificativ numărul de păstăi /plantă. Efectul stimulator al aplicării Biovitului s-a evidenţiat 

la nivelul biomasei totale a boabelor şi nu a influenţat semnificativ biomasa la 1000 de boabe. 

Efectul cel mai bun asupra biomasei boabelor s-a atestat în cazul tratamentului foliat la soiurile 

Albişoara (43 %) şi Clavera (20 %), dar şi Colina (12 %), la care parametrul cercetat a fost 

superior martorului. Administrarea la rădăcină a Biovitului a majorat numărul total de boabe 

doar în cazul soiului Horboveanca (cu 18 %).  

  

                    Tratament radicular                               Tratament foliar 

Fig. 39. Influenţa Biovitului asupra numărului şi masei păstăilor (10 plante) la unele 

soiuri de soia. 

1. Dorinţa; 2. Albişoara; 3. Colina;  4. Clavera; 5. Horboveanca 
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                    Tratament radicular                               Tratament foliar 

Fig. 40. Influenţa Biovitului asupra biomasei 1000 boabe la unele soiuri de soia 

Datele experimentale relatate în sursele de specialitate menţionează răspuns diferenţiat la 

acţiunea humaţilor la plantele legumicole şi tehnice. Productivitatea plantelor poate fi majorată 

cu circa 50% la culturile sensibilitate înaltă la humaţi (tomate), cu circa 25 % la cele cu 

sensibilitate medie (grâu, porumb), leguminoasele având receptivitate redusă la substanţele 

humice. 

2.11. Studiul markerilor moleculari pentru identificarea genotipurilor valoroase de soia 

(Glycine max L. Merr.). 

Alegerea markerilor moleculari depinde de obiectivul programului de selecție și de 

mijloacele disponibile. Markerii microsateliți, cunoscuți ca SSR (Single Nucleotide Repeats)  

permit de a identifica polimorfismul la nivel de 20-30 repetiții simple de di- sau tri-nucleotide. 

Analiza ADN-ului genomic a identificat că microsateliții mai scurți de clasa I, care conțin mai 

puțin de 10 repetiții simple de di sau tri-nucleotide sunt polimorfi la soia și alte culturi. Markerii 

SSR sunt mai eficienți în determinarea polimorfismului genetic comparativ cu RFLP, AFLP și 

RAPD, și au șanse mai mari de a identifica alele unice în varietățile de soia cu trăsături de elită. 

Majoritatea genomurilor la plantele de cultură au hărți cu sute de QTL (Quantitative Traits Loci - 

loci ai caracterelor cantitative) asociate cu caractere valoroase din punct de vedere agronomic. 

Cunoașterea acestor lucruri și necesitatea de a dezvolta noi varietăți rezistente la factorii de stres 

stimulează utilizarea selecției asistate de markeri (MAS – Marker Assisted Selection). 

Majoritatea trăsăturilor fiziologice asociate cu toleranța la secetă sunt cantitative. Stabilirea unei 

corelații dintre un marker și o anumită trăsătură potențial asociată cu toleranța la secetă face 

posibil de a transfera aceste trăsături la alte genotipuri cu caracter valoroase prin metode de 

selecție asistată de marcheri. 

2.12. Realizarea analizelor molecular genetice cu utilizarea markerilor SSR. Analiza 

statistică și bioinformațională a rezultatelor reacției PCR realizate cu markeri 

moleculari selectați. 

ADN-ul genomic a fost extras din 3 g frunze proaspete de soia folosind protocolul descris 

de către Vallejos et al. 1992 cu unele modificări. Alternativ ADN-ul a fost extras prin aceeași 
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 L    1     2      3     4      5 

metodă folosind 0,5 g de radicule. În studiu au fost incluse 5 genotipuri de soia cu diferită 

toleranță la secetă. ADN extras a fost purificat adăugând LiCl 12 M la soluția apoasă de ADN, 

până la concentrația finală de 4 M. Analiza calitativă a ADN extras a fost realizată prin 

electroforeză în gel de agaroză de 1 %, folosind soluție tampon TAE 1X (Tris-Acetate-EDTA) 

cu adăugare de 5 μl de bromură de etidiu (concentrația finală de 0.5 μg/ml). ADN a fost 

vizualizat sub lumină ultravioletă la lungimea de undă 264 nm. Ulterior extracția ADN a fost 

repetată folosind 2 g radicule de soia.  

Amplificarea a fost realizată utilizând perechea de primeri Sat_175F, și Sat_175R în volum 

de 25 µl per reacție (15,75 µl apă; 2,5 µl soluție tampon, 2,5 µl MgCl2, 0,5 µl dNTP, 1,25 µl 

primer F, 1,25 µl primer R, 0,25 µl Taq polymerase; 1 µl ADN) în amplificatorul automat 

SimpliAmp ™ Thermal Cycler Applied Biosystems conform protocolului elaborat (94ºC, 4 min, 

1 ciclu; 94 ºC, 1 min, 50ºC, 1 min, 72ºC, 2 min, 35 cicluri; 72ºC, 7 min, 1 ciclu ). Produsul PCR 

a fost analizat prin electroforeză în gel de agaroză de 2,5 % la intensitatea curentului electric de 

aproximativ 6 V/cm/oră. Electroforeza a fost efectuată în soluție tampon TAE (Tris-Acetat-

EDTA) 1X, adăugând 5 µl bromură de etidiu În calitate de colorant a fost folosit Loading Dye. 

În calitate de marker a fost folosit GeneRuler DNA Ladder Mix (Thermo Scientific). Gelul a fost 

vizualizat sub UV la 264 nm, în camera de vizualizare (fig. 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41. Electroforeza produsului amplificării cu utilizarea perechii de primeri 

Sat_175 F și R în gel de agaroză. 

 (1-Dorința, 2- Albișoara, 3-Colina, 4-Clavera, 5-Horboveanca). 

 Lungimea fragmentelor de ADN amplificate a fost obținută în baza curbei standard 

construite în aplicația Microsoft Office Excel plasând pe axa x distanța de migrare în mm, iar pe 

axa y log10 (lungimea fragmentului de ADN). Funcția y = - 0,434x + 3,8754 a fost folosită pentru 

a afla lungimea fragmentului de ADN. 

100 pb 

300 pb 

200 pb 

500 pb 

1000pb  

3000 pb 
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Fig. 42. Curba standard utilizată pentru determinarea lungimii fragmentelor de 

ADN amplificate în gel de agaroză. 

Tabelul 8.   

Lungimea fragmentelor de ADN amplificate vizualizate în gel de agaroză. 

Genotipul Numărul de 

benzi 

Lungimea fragmentului de ADN, pb 

152 pb 250 pb 919 pb 1371 pb 

1. Dorința 4* + + + +/-  * 

2. Albișoara 3 + + + - 

3. Colina 4* + + + +/- 

4. Clavera 3 + + + - 

5. Horboveanca 4 + + + + 

* Notă: ”+„ - prezența unui semnal vizibil clar; 

                      ”- ” – lipsa unui semnal vizibil clar; 

                      ”+/-” – semnalul este vizibil în transiluminator, dar este foarte slab. 

Polimorfismul genetic poate fi studiat prin compararea numărului de benzi și calității 

benzilor obținute în rezultatul amplificării ADN extras din diferite genotipuri de soia cu 

utilizarea markerilor SSR. În rezultatul analizei produsului amplificării în gel de agaroză la 

genotipurile Albișoara și Clavera au fost amplificate 3 fragmente de ADN iar la celelalte 3 

genotipuri au fost amplificate 4 fragmente. Totodată intensitatea benzilor obținute a variat la 

diferite genotipuri. Banda de aproximativ 1370 bp a avut o intensitate mai pronunțată la 

genotipul Horboveanca, o intensitate slabă abia vizibilă la Dorința și Colina și nu a fost prezentă 

la genotipurile Albișoara și Clavera. Banda de 250 bp a prezentat intensitate la toate genotipurile 

fiind maximală la genotipurile nr. 2, 4 și 5. 

Semnalul puternic al unor benzi vizualizate sub lumină ultravioletă a sugerat faptul că 

acestea pot conține mai mulți ampliconi, rezoluția gelului de agaroză fiind prea joasă pentru a 
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permite o separare a acestora. Pentru a testa această ipoteză a fost efectuată analiza produsului 

PCR în gel de poliacrilamidă de 8 %, în calitate de soluție tampon fiind utilizată TAE 1X, la 

intensitatea curentului electric de 150 V (fig. 43). 

 

 

 

Fig. 43. Electroforeza produsului PCR în gel de poliacrilamidă. 

(1-Dorința, 2- Albișoara, 3-Colina, 4-Clavera, 5-Horboveanca) 

Lungimea fragmentelor de ADN amplificate a fost obținută în baza curbei standard 

construite în aplicația Microsoft Office Excel plasând pe axa x distanța de migrare în mm, iar pe 

axa y log10 (lungimea fragmentului de ADN). Funcția y = 0,0017x2 - 0,1073x + 3,6959 a fost 

folosită pentru a afla lungimea fragmentului de ADN. 

 

Fig. 44. Curba standard utilizată pentru determinarea lungimii fragmentelor de 

ADN amplificate în gel de poliacrilamidă. 

Tabelul 9.  

Lungimea fragmentelor de ADN amplificate vizualizate în gel de poliacrilamidă. 

Genotipul  Numărul 

de benzi 

Lungimea fragmentului de ADN, pb 

105 

pb 

126 pb 245 pb 294 pb 336 

pb 

621 pb 934 

pb 
1. Dorința 5  + +  + +/- + 

2. Albișoara 4  +  +  +/- + 

3. Colina 4  + +   +/- + 

    L   1.2    2.2    3.2    4.2   5.2  

100 pb 

300 pb 
200 pb 

500 pb 

1000 pb 

3000 pb 
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4. Clavera, 5 + + +   +/- + 

5. Horboveanca 4  +  +  +/- + 

Analiza produsului PCR în gel de poliacrilamidă a evidențiat prezența mai multor 

ampliconi față de analiza în gel de agaroză. Benzile 126 pb și 934 pb sunt analoage benzilor 152 

și 919 pb evidențiate în gelul de agaroză. Banda 1371 pb nu au putut fi evidențiată, datorită 

rezoluției gelului de poliacrilamidă, reținându-se în godeuri. La genotipul Dorința banda 250 pb 

evidențiată în gelul de agaroză s-a separat în două benzi 245 și 336 pb; la genotipurile Colina și 

Clavera a fost prezentă doar o bandă de 245 pb pe când la genotipurile Albișoara și Horboveanca 

doar o bandă de 294 pb. La genotipul Clavera spre deosebire de celelalte genotipuri a mai fost 

evidențiată o bandă de aproximativ 105 pb. La toate genotipurile a mai fost prezentă o bandă cu 

semnal slab de aproximativ 621 pb, care nu a fost vizibilă în gelul de agaroză.  

 

III. Determinarea statutului clinic şi evaluarea parametrilor hematologici la animale cu 

administrarea substanţelor biologic active. 

3.1. Evidenţierea particularităţilor insulinotrope şi imunomodulatoare a substanţelor 

biostimulatoare. 

      În rezultatul studierii compoziţiei chimice a propolisului a fost identificată prezenţa unor 

componente în raport de: 55 % răşini şi balsamuri, 20-30 % ceară, 10 % uleiuri eterice, 5,5 % 

polen floral, 15 % substanţe tanante. În propolis au fost identificaţi flavonoizi, aminoacizi, un 

complex bogat de vitamine ca: A, B1, B2, B5, B6, C, E, PP. O importanţă deosebită se acordă şi 

conţinutului bogat de micro şi macroelemente: Ca, Mg, Fe, P, K, Na, Mn, Cr, Co, Ni, Zn, Pb, Cu. 

Vitaminele sunt substanţe organice esenţiale, în cantităţi mici, pentru desfăşurarea 

normală a funcţiilor metabolice ale organismului, acţionând ca biocatalizatori împreună cu 

enzimele şi hormonii. Aceste substanţe participă la metabolismul intermediar, intrând în 

compoziţia unor enzime sau participând direct la procesele de oxido-reducere celulară. Rolul lor 

terapeutic biostimulator se datorează acţiunilor specifice: intervin în metabolismul 

hidrocarbonatelor, acţionând ca grup prostetic al carboxilazei în degradarea acidului piruvic; 

stimulează sinteza insulinei, intervin în metabolismul glucidelor şi contribuie la ameliorarea 

diabetului. 

Datorită studiului vast al compoziţiei chimice a propolisului, a mai fost identificat 

prezenţa unui component de tip flavonoid, mai ales flavone, flavonoli, flavonone. Flavonele 

constituie un grup de substanţe cu rol de vitamina P care derivă din 3 nucleie de bază: cumarina 

(α-benzopiron), croman şi cromonă (gama-benzopiron). Mecanismul de acţiune al flavonelor are 

la bază proprietatea de a forma sisteme redox. Ele favorizează efectele acidului ascorbic, 

protejându-l de oxidare, împiedică oxidarea catecolaminelor, creşte rezistenţa şi scade 
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permeabilitatea capilarelor prin acţiunea directă  asupra membranei celulare. Spectrul larg de 

activitate ale bioflavonoizilor se datorează rolului pe care îl au ca sisteme oxido-reducătoare în 

mecanismul transferului de hidrogen. În acest mod flavonele acţionează în multiple etape ale 

respiraţiei celulare, metabolismului glucidic, proteic, hidroelectrolitic etc. Acţiunea bactericidă şi 

antimicrobiană a propolisului se datorează conţinutului de flavonoide.  

Propolisul este о substanţă bioactivă de valoare colosală, cu efect biostimulator şi 

bioreglator. Activitatea acestuia se explică datorită elementelor din compoziţia sa, acordându-se 

o atenţie deosebită şi aminoacizilor pe care îi conţine: alanina, valina, glicina, leucina, 

izoleucina, serina, treonina, metionina, fenilanina, tirozina, histidina, prolina, acid aspargic, acid 

glutamic, arginina, lizina, cistina, triptofan – toţi găsindu-se în cantităţi variate.  

Pe parcursul sezonului activ (aprilie-septembrie) se produc schimbări cantitative a 

aminoacizilor în componenţa propolisului, deaceea e recomandabil de colectat propolisul 

primăvara timpuriu, deoarece conţine o cantitate maximă de aminoacizi. 

Poate fi utilizat atât extern, cât şi intern, fiind condiționat sub numeroase forme ce 

permite câteva feluri de administrare. Intern, se foloseşte sub formă de tinctură, miere 

propolizată, apă de propolis, sau tablet de propolis.  

La ora actuală, pe plan mondial, propolisul este utilizat pe scară largă în diferite forme de 

medicamente (îndeosebi în Europa răsăriteană), suplimente sau aditivi alimentari şi băuturi 

pentru a îmbunătăţi starea de sănătate. Şansa de a se transforma dintr-un remediu empiric într-un 

medicament, depinde foarte mult de purificare, standardizare şi supunerea sa la toate celelalte 

etape de cercetare şi control: chimic, tehnologic, toxicologic, preclinic şi clinic. 

Cea mai eficientă metodă de administrare a propolisului este tinctura de propolis. 

Tinctura de propolis se obține prin introducerea propolisului fin mărunțit în alcool de 90 %. 

Pentru ca propolisul să poată fi ușor mărunțit, trebuie ținut în congelator. La 100 ml alcool de 90 

% s-a adăugat 20 g de propolis. Se păstrează la întuneric timp de 7-10 zile și se agită de 3-4 ori 

pe zi. Se observă că extractul alcoolic are o culoare închisă maro-roșietică, iar pe fundul vasului 

se depun particulele de propolis și ceară nedizolvate. Se filtrează de două ori prin hârtie de filtru 

sau prin două tifoane cu vată la mijloc. În urma filtrării rezultă un lichid clar de culoare maro sau 

roșietică. Se păstrează în sticle închise ermetic, de culoare închisă. Se  administrează cu apă per 

oral. 

Tinctura de propolis poate avea efect în ambele tipuri de diabet (în cel insulino-dependent 

- de tip I - poate conduce la reducerea dozei de insulină, iar la diabetul de tip II poate produce o 

scădere a nivelului glicemiei). Tinctura de propolis contribuie, de asemenea, la micșorarea 

numărului crescut de leucocite în cazul diabetului zaharat. 

Propolisul acţionează direct la nivelul celulelor beta din insulele Langerhans. Diabetul 

zaharat de tip I se produce prin distrugerea celulelor beta. Mecanismul de inhibare a funcţiei 
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mitocondriale şi moartea celulelor beta prin apoptoză se produce astfel: radicalii liberi sunt 

implicaţi în distrugerea acestor celule prin mecanismul autoimun sau printr-un proces inflamator. 

Un intermediar în distrugerea lor este interleukina 1B, prin producerea unor reactivi de oxigen în 

care este inclusă enzima NO-sintaza. Flavonoizii din propolis, prin acţiunile lor ca “măturători” 

de radicali liberi, ca antioxidanţi, ca inhibitori ai producţiei de interleukina 1B şi ca inhibitori ai 

NO-sintazei, au efecte pozitive în prevenirea şi în tratarea diabetului zaharat de tip I, scăzând 

glicemia şi lipoproteinemia. Printre multe beneficii ale propolisului de albine se include şi 

proprietatea antihiperglicemică. Studiile arată că propolisul poate stabiliza nivelul de glucoză din 

sânge în corpul nostru, astfel, utilizându-se ca metodă de tratament pentru diabetul  zaharat. 

Proprietățile antioxidante puternice ale propolisului sunt în stare să micşoreze stresul oxidativ și 

să împiedice apariţia nefropatiei diabetice în diabetul zaharat. Deci, propolisul este recomandat 

în diabetul zaharat.                                                                                                         

Tinctura de propolis contribuie, de asemenea, la micșorarea numărului crescut de 

leucocite în cazul diabetului zaharat. Datorită complexului de vitamine, a microelementelor și 

aminoacizilor, tinctura de propolis ajută la îmbunătățirea imunității organismului și la menținerea 

acestuia într-o stare satisfăcătoare. 

3.2. Obţinerea datelor referitor la modificările simptomelor primare în dereglările 

metabolismului glucidic pe fondul administrării preparatelor biostimulatoare. 

În rezultatul studiului efectuat s-au observat modificări comportamentale, ale exteriorului, 

masei corporale și a stării generale ale șobolanilor din diferite grupe experimentale. Pe parcursul 

experiențelor a fost necesară monitorizarea schimbărilor comportamentale ale șobolanilor și s-a 

ținut cont de faptul că toți șobolanii au fost supuși stresului, de aceea mici schimbări 

comportamentale se observă la toate loturile experimentale, din care motiv aceste schimbări nu le 

vom menționa în continuare, ci vom atrage atenția asupra celor semnificative, care denotă în 

prealabil starea lor. În primul rând, se observă, că șobolanii cărora li se administra doar alloxan 

sunt mai anxioși decât ceilalți, majoritatea timpului dorm, sunt mai puțin mobili. În ultimele zile 

de efectuare a experiențelor la aceștia poate fi diagnosticată cetoacidoza diabetică din cauza 

distrugerii în scurt timp a insulelor Langherhans, ceea ce duce la mărirea cantității de glucoză și 

corpilor cetonici în sânge și se manifestă prin cavitatea bucală uscată, dispare aproape complet 

pofta de mâncare, dispar parțial reflexele de bază, apare somnolență, dezorientare, poliurie, 

polidipsie, hiperglicemie, glucozurie.  

La lotul experimental căruia i se administra alloxan concomitent cu tinctură de propolis 

aceste simptome nu sunt atât de evidente, doar că pe la ziua a V-a apare anxietatea și 

somnolența, care în procesul tratării cu tinctură de propolis dispar aproape complet. La lotul 

experimental căruia i se administrează doar tinctura de propolis aceste simptome  lipsesc  

complet,  șobolanii  sunt activi, se orientează bine în spațiu, sunt vioi și nu sunt atât de stresați. 
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În aspectul exterior al șobolanilor la fel au loc schimbări, la lotul experimental cărora li se 

administrează alloxan, blana începe să cadă la a V-a – a X-a zi, pe corp  apar leziuni care nu se 

vindecă, ghearele sunt fragile și se fracturează, pe coadă și pe urechi apar pete specifice, 

mucoasele devin mai uscate, culoarea lor devine mai închisă  și  pe  ele  apar arsuri. Pe când la 

lotul căruia se administrează alloxan în combinație cu tinctură de propolis se observă doar o 

ușoară cădere a blănii  și în unele cazuri pot apărea leziuni pe corp, care până la finisarea 

studiului se vindecă aproape complet. În cazul lotului experimental căruia  i se administrează 

doar tinctură de propolis, șobolanii arată bine și aceste schimbări lipsesc. 

Modificarea masei  corporale  a  șobolanilor  expuși experiențelor este un indice foarte 

important în determinarea stării acestora. În diabetul experimental masa corporală scade brusc 

după primele zile de administrare a alloxanului, ca rezultat al acțiunii acestuia asupra 

organismului șobolanilor. În continuare vom urmări schimbările ce apar în masa corpului 

șobolanilor pe parcursul a 30 zile în toate grupele experimentale. 

Tabelul 1 

Variația  masei  corpului  șobolanilor  în  decursul  a  30  zile. 

Indicii Numărul(n) 

 

Ziua
 

Martor Alloxan Propolis 

+Alloxan 

Propolis 

 

M
a
sa

 c
o
r
p

u
lu

i 
(g

) 

       

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

p
p
 

20 20 20 20 

I 132,5±0,67 163,50 ±0,66 131,63±0,67 114,53±0,58 

V 130,21±0,71 154,27 ±0,65 133,90±0,71 118,76±0,58 

X 129,86±0,65 155,91 ±0,64 137,73±0,65 121,88±0,57 

XV 131,2 ±0,69 152,1  ±0,69 141,43±0,69 128,98±0,59 

XX 131,9 ±0,67 151,6  ±0,68 142,66±0,67 132,45±0,58 

 XXX 131,7±0,67  148,51±0,67 137,07±0,59 

Mici schimbări ale masei corporale a șobolanilor se observă în primele zile de experiență  

la toate grupele studiate din cauza stresului căruia sunt supuși subiecții, însă dinamica 

următoarelor zile denotă starea funcțională a organismului cu toate modificările survenite în 

urma administrării produșilor specifici fiecărei grupe. Se observă cert, că masa corpului la grupa 

cu alloxan scade considerabil, în comparație cu grupa martor a căror masă corporală rămâne 

practic neschimbată pe întreaga perioadă a experiențelor. Șobolanii din grupa cu propolis și 

alloxan+propolis au masa schimbată, dar  în limite foarte mici. 

În consecință se observă efectul propolisului,  care normalizează indicii de greutate  a  

șobolanilor  în  diabetul  zaharat experimental.  La lotul Alloxan în ultimele zile de experiență se 

observă debutul diabetului alloxanic, dispariția completă a poftei de mâncare, somnolență și 

anxietate. 

Poliuria este unul dintre simptomele principale ale diabetului zaharat și apare aproape 

imediat după începutul administrării alloxanului. În cazul în care nu se iau măsuri și nu se 

tratează diabetul zaharat, poliuria  duce la deshidratarea organismului, slăbirea lui și în urină 
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crește concentrația glucozei, și aceasta este anume acea glucoză ce nu poate fi scindată în 

organism din cauza distrugerii beta celulelor pancreatice, în consecință crescând cantitatea de 

glucoză din sânge și urină. 

Poliuria apare de regulă, după ce glucozuria a atins 30-40 %. Un rinichi sănătos și aceasta 

de obicei la începutul maladiei, poate realiza concentrații mai mari de glucoză (80-90 %) înainte 

de a recurge la poliurie. Alteori, rinichiul pierzând puterea de concentrație „capitulează” mai 

repede. Astfel, după ce a atins concentrația de 20-30 % sau, uneori, la concentrații și mai mici, 

nu mai poate elimina glucoza prin concentrație, recurgând la poliurie. Aceasta atingând normele 

maximale la a 3-a – a 4-a zi. Urmărirea variației indicilor glucozei pe parcursul administrării  

alloxanului ne permite monitorizarea stării șobolanilor și evidențierea  efectelor administrării 

tincturii de propolis în cadrul experiențelor. În tabelul 5 se observă variația indicilor glucozei la 

șobolanii expuși experiențelor. 

Tabelul 2 

Variația  indicilor glucozei în urină. 

Indicii Numărul (n) 

Ziua
 

Martor Alloxan Propolis+Alloxan Propolis 

 

V
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ti
a
  
in

d
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o
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ă
. 

          

20 20 20 20 

I - - - - 

V - ± + - 

X - ++ ++ - 

XV - +++ + - 

XX - +++ ± - 

XXX -  ± - 

-  reacție negativă; ±     100 (5,5) mg/dl (mmol/l); +     250 (14) mg/dl (mmol/l); ++   500 (28) 

mg/dl (mmol/l); +++ 1000 (55) mg/dl (mmol/l) 

În grupele cercetate se observă că nivelul glucozei în urină crește la cei din grupa cu 

alloxan, aceasta  în  mod direct indicând asupra faptului că aceşti șobolani suferă de diabet 

zaharat, pe când în grupa martor și propolis, nivelul glucozei rămâne constant pe toată durata 

experienței, nesuferind nici o schimbare. La grupa alloxan+propolis se observă o mică abatere de 

la normă, care mai târziu revine la limitele normale, acest fapt fiind datorat acțiunii tincturii de 

propolis. 

Una  dintre  simptomele  importante  ale  debutului  diabetului zaharat este apariția 

cetonuriei, aceasta indicând asupra faptului că au fost afectați rinichii. Culoarea urinei se 

schimbă de la galben până la incolor din cauza reducerii concentrațiilor de pigmenți  în urma 

poliuriei. Urina capătă un aspect tulbure cu mărirea volumului precipitatului. Pentru variația 

indicilor cetonelor se efectuează testele standard la urină, ce dau rezultate rapide și exacte. În 

continuare vom analiza datele obținute pe parcursul efectuării experiențelor (tab. 6). Prezența  

corpilor  cetonici  în urină  ne indică direct faptul că șobolanii au diabet  zaharat,  acesta  fiind  
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unul dintre indicii principali după glucoză. În urma experiențelor observăm că șobolanii din 

grupa cu alloxan au nivelul corpilor cetonici mai sus de normă, acesta continuând să crească pe 

parcursul experienței.  În grupa martor și propolis nu se observă nici o schimbare la nivelul  

indicilor  dați,  dar în  grupa  alloxan+propolis  se observă mici abateri de la normă, dar până  la 

finele experienței, indicii se normalizează  sub influența benefică a tincturii de propolis. 

Tabelul 3 

Variația indicilor cetonelor în urină. 

Indicii Numărul (n) 

 

Ziua
 

Martor Alloxan Propolis+Alloxan Propolis 
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20 20 20 20 

I - - - - 

V - ++ + - 

X - +++ +++ - 

XV - +++ ++ - 

XX - +++ ± - 

XXX -  ± - 

-  reacție negativă; ±     5 (0,5) mg/dl (mmol/l); +     15 (1,5) mg/dl (mmol/l); ++   40 (3,9) mg/dl 

(mmol/l); +++ 100 (10) mg/dl (mmol/l) 

Tabelul 4 

Variația  indicilor proteici în urină. 

Indicii Numărul (n) 

 

Ziua
 

Martor Alloxan Propolis+Alloxan Propolis 
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. 

          

20 20 20 20 

I - - - - 

V - ++ ± - 

X - +++ +++ - 

XV - ++++ ++ - 

XX - ++++ + - 

XXX -  + - 

-  reacție negative; ±       trace (reacție slabă pozitivă); +       30 (0,3) mg/dl (mmol/l); ++     100 

(1,0) mg/dl (mmol/l); +++   300 (3,0) mg/dl (mmol/l); ++++ 1000 (10) mg/dl (mmol/l) 

Proteinele  din  urina șobolanilor supuși experienței se menţin în normă, în afara grupei  

cu alloxan, la aceștia se observă o creștere remarcabilă a nivelului proteinelor, ceea ce ne denotă  

faptul  că  acești  șobolani suferă de diabet zaharat. 

PH-ul indică capacitatea tubilor renali de a menține echilibrul acido-bazic al plasmei și 

lichidului extracelular, care se realizează prin reabsorbția sodiului și secreţia tubulară de 

hidrogen și ioni de amoniu. 

Testul de detectare a pH-ului urinar se bazează pe o combinație de 3 indicatori: roșu-

metil, albastru bromtimol și fenolftaleina. La un nivel al pH-ului de 5-9 se obține o gradare a 

culorii de la potocaliu la galben-verzui și albastru. 
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• Valori ale pH-ului ≥8 (urina alcalină) se întâlnesc postprandial (răspunsul normal la secreția de 

acid clorhidric în sucul gastric), dieta vegetariană (în particular citrice și legume), infecții ale 

căilor urinare (în special cu germeni producători de urează, Proteus și Pseudomonas, care 

splitează ureea în ioni amoniu), vărsături abundente (alcaloza metabolică), alcaloza respiratorie 

cu hiperventilație, depleție de potasiu. 

• Valorile scăzute ale pH-ului (urina acidă) apare în urmatoarele situații: mediu cald și uscat 

(urina foarte concentrată și puternic acidă), în timpul somnului (acidoza respiratorie prin 

reducerea ventilației), dieta bogată în carne și proteine, diuretice clorotiazide, cetoacidoza 

diabetică, respiratorie, metabolică, diaree, inaniție, insuficiența renală decompensată cu uremie, 

pirexie, infecții urinare produse de Echerichia coli, tuberculoza renală, afecțiuni reumatismale 

cronice. 

Tabelul 5 

Variația pH-ului în urină. 

Indicii Numărul (n) 

 

Ziua
 

Martor Alloxan Propolis+Alloxan Propolis 

 

V
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20 20 20 20 

I 6 6 6 6 

V 6 6,5 6 6 

X 6 7 6,5 6 

XV 6 7 7 6 

XX 6 7 6,5 6 

XXX 6  6,5 6 

Importanța pH-ului urinar constă, în primul rând, în determinarea existenței unei afecțiuni 

acido-bazice sistemice de origine metabolică sau respiratorie și managementul condițiilor urinare 

care necesită menținerea urinei la un pH specific, cum ar fi calculii, alcalinizarea urinei în 

tratament cu sulfonamide (prevenirea formării cristalelor), intoxicație cu salicilați (cresterea 

excreției), în timpul transfuziilor; urina trebuie menținută acidă în timpul tratamentului infecțiilor 

de tract urinar. 

În urina șobolanilor pH-ul normal este 6, orice modificare a acestuia denotă o stare 

patologică. În urma diabetului zaharat este afectat nu doar pancreasul endocrin, ci și o serie de 

alte organe, cum ar fi, în primul rând, rinichii. La bolnavii cu diabet în majoritatea cazurilor este 

necesară dializa, deoarece rinichii sunt foarte afectați. Pentru a monitoriza starea lor se 

efectuează testele la urină, la fel și noi în experiențele noastre zilnic urmăream schimbările ce au 

loc în urina șobolanilor. Scăderea pH-ului în urină arată faptul că șobolanii sunt bolnavi, că nu 

funcționează normal pancreasul endocrin și rinichii, precum şi celelalte schimbări survenite, ce 

denotă abateri de la normă la grupa cu alloxan. 

Cercetările experimentale au demonstrat faptul că folosirea propolisului ca preparat 

pentru diminuarea simptomelor şi complicaţiilor în diabetul experimental au un efect pozitiv şi 
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influenţează benefic asupra tuturor proceselor metabolice. Se admite că propolisul poate fi 

substituit ca un supliment alimentar pentru prevenirea sau tratarea complicațiilor apărute în urma 

îmbolnăvirii cu diabet zaharat.  

3.3. Obţinerea datelor referitor la modificările indicilor leucocitari în dereglările 

metabolismului glucidic pe fondul administrării fitopreparatelor. 

Diabetul zaharat reprezintă o maladie ce se caracterizează prin perturbarea 

metabolismului glucidic, proteic, lipidic şi care se instalează în cazul insuficienţei absolute sau 

relative de insulină în organism. Obţinerea diabetului zaharat în laborator a fost posibilă datorită 

utilizării unei substanţe organice sub formă cristalină cu efect toxic, numită alloxan (ureida 

acidului mezoxalic) care deţine o acţiune distructivă asupra celulelor β ale insulelor Langerhans 

din pancreas.  

Diabetul alloxanic provoacă la şobolani o insuficienţă insulinică primară absolută, 

dereglând metabolismul glucidic, proteic şi lipidic. Simptomele diabetului apărute ca rezultat al 

introducerii alloxanului sunt următoarele: hiperglicemie, polifagie, polidipsie, poliurie, cetonurie 

etc. Apariţia aceloraşi simptome ca şi în cazul diabetului zaharat la oameni a condus la ideea 

folosirii alloxanului pentru a induce diabetul experimental la şobolanii albi de laborator, cu 

scopul cercetării în detalii a acestei maladii, precum şi identificării soluţiilor optime în stoparea 

evoluţiei acestei boli. 

Experimentele au fost realizate în cadrul laboratorului de Ecofiziologie Umană şi 

Animală din cadrul USM, ca obiect de studiu fiind folosiţi şobolanii albi de laborator, aceştia – 

în număr de 80 – au fost împărţiţi în patru loturi experimentale: Martor (20), Alloxan (20), 

Alloxan+Propolis (20) şi Propolis (20). Scopul acestei cercetări a constat în studierea influenţei 

tincturii de propolis asupra indicilor leucocitari în diabetul experimental. 

Triada simptomatică clinică a acestei maladii (polifagia, polidipsia, poliuria) s-a instalat 

în faza de debut (7 zile) a diabetului indus de alloxan. Această substanţă toxică a fost introdusă 

pe cale intraperitoneală la şobolanii din loturile Alloxan şi Alloxan+Propolis, doza fiind direct 

proporţională cu masa corporală a animalelor. Primele schimbări în insulele Langerhans din 

pancreas apar deja peste 5 minute de la introducerea alloxanului şi se caracterizează prin 

degranularea rapidă a celulelor β. Degradarea treptată a acestor celule provoacă scăderea 

nivelului de insulină, ceea ce duce la creşterea concentraţiei de glucoză în sânge. Ridicarea 

nivelului glicemiei peste valorile pragului renal de absorbţie induce apariţia poliuriei la şobolani. 

Se cunoaşte faptul că tubul renal se caracterizează prin incapacitatea reabsorbţiei glucozei dacă 

aceasta depăşeşte cantitatea de 350 mg/min. Imposibilitatea rinichilor de a absorbi glucoza în 

doze mari, induce apariţia zahărului în urină. Pierderile de apă în cantităţi mari provoacă 

deshidratarea organismului în ansamblu şi ca rezultat se instalează setea intensă. Astfel 

polidipsia reprezintă consecinţa poliuriei. În primele zile ale experienţei noastre nu s-au observat 
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devieri semnificative în volumul apei consumate şi a urinei la şobolanii din lotul Alloxan. Însă 

de la a 3-4-a zi apare poliuria şi, în acelaşi timp, creşte volumul apei utilizate, majorându-se de 

2-3 ori spre sfârșitul experienţelor.  

Dereglările apărute în metabolismul lipidic, proteic şi glucidic induc instalarea 

fenomenului de polifagie. Foamea intensă apare ca rezultat al incapacităţii celulelor de a primi 

energia necesară organismului. Deshidratarea completă a organismului a condus la pierderi 

semnificative a masei corporale la şobolani. Astfel s-a observat o scădere treptată a greutăţii 

corporale la lotul Alloxan, pe când la lotul Martor se atestă o creştere marcată a masei corporale 

cu 1-2 g/zi. Imunitatea celulară joacă un rol primordial în patogeneza diabetului zaharat.  

Tabelul 6 

Numărul leucocitelor (× 109 l/l) în plasma sangvină la administrarea tincturii de propolis pe 

fondul diabetului experimental. 

Indicii Martor Alloxan Alloxan+Propolis Propolis 

Nr. 20 20 20 20 

Leucocite  

(× 109 l/l) 

7,27 ± 0,25 12,26 ± 0,53 7,93 ± 0,15 7,35 ± 0,17 

P  ˂ 0,02 ˂  0,01 ˃ 0,1 

În urma administrării alloxanului la şobolanii albi de laborator s-a depistat o creştere 

accentuată a indicilor leucocitari. Aceasta se explică prin faptul că leucocitoza se instalează în 

cazul infecţiilor acute, subacute sau cronice, apărute ca urmare a utilizării alloxanului. Astfel la 

lotul Alloxan observăm o creştere vădită a numărului de leucocite, atingând valoarea de 12,26 ± 

0,53  l/l, ceea ce explică prezenţa diabetului zaharat experimental.  

 

Fig. 1. Numărul leucocitelor (× 109 l/l) în plasma sangvină la administrarea tincturii de 

propolis pe fondul diabetului experimental. 
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La administrarea alloxanului pe fondul tincturii de propolis, se evidenţiază o scădere a 

numărului de leucocite până la 7,93 ± 0,15 × 109 l/l faţă de lotul Alloxan, ceea ce denotă o 

normalizare relativă a numărului de celule albe ale sistemului imun. Dacă comparăm numărul de 

leucocite din lotul Martor de 7,27 ± 0,25  × 109  l/l cu cel din lotul Propolis de 7,35 ±  0,17 × 109  

l/l, putem spune ferm că tinctura de propolis se caracterizează prin aceleaşi efecte ca şi soluţia 

fiziologică cu mici diferenţe între valori. 

Limfocitele fac parte din grupul agranulocitelor mononucleare. Ele sunt lipsite de granule 

specifice, nucleul lor fiind nesegmentat. Limfocitele îndeplinesc rolul de efectori în procesul de 

apărare, precum şi în producerea de anticorpi. Interrelaţia dintre limfocitele T şi B are un rol 

major în producerea răspunsului imun deoarece limfocitele T stau la baza imunităţii celulare, iar 

limfocitele B asigură imunitatea umorală.  

Tabelul 7  

Numărul limfocitelor (× 109 ly/l) în plasma sangvină la administrarea tincturii de propolis 

pe fondul diabetului experimental. 

Indicii Martor Alloxan Alloxan+Propolis Propolis 

Nr. 20 20 20 20 

Limfocite  

(× 109  ly/l) 

1,03 ± 0, 08 3,72 ± 0,12 1,98 ± 0,06 1,06 ± 0,03 

P  ˂  0,001 ˂ 0,01 ˃ 0,1 

Administrarea alloxanului la şobolanii albi de laborator a declanşat procesul de insulită, 

care reprezintă un fenomen autoimun în cadrul căruia limfocitele T sunt atrase specific de către 

un antigen prezent în celulele β. De asemenea, la şobolanii cu diabet s-a observat tendinţa de 

creştere a imunoglobulinelor din sânge, în special IgG şi IgA care deţin funcţia principală de a 

recunoaşte şi de a neutraliza antigenul. 

Analizând tabelul 7 şi figura 2 putem observa o creştere marcată a numărului de limfocite 

la lotul Alloxan, atingând cifra de 3,72 ± 0,12 × 109 ly/l. La lotul Alloxan+Propolis s-a depistat o 

scădere semnificativă a numărului de limfocite 1,98 ± 0,06 × 109 ly/l faţă de lotul Alloxan, ceea 

ce arată faptul că tinctura de propolis se caracterizează printr-un efect antiinflamator, restabilind 

structura şi funcţia membranei celulare.  

Dacă comparăm valorile limfocitelor la loturile 1 şi 4, se observă o asemănare 

semnificativă a rezultatelor obţinute: de 1,03 ± 0,08 ×109 ly/l la lotul Martor şi de 1,06 ± 0,03 

×109 ly/l la lotul Propolis, tinctura de propolis acționând în aceeaşi măsură ca şi soluţia 

fiziologică. 
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Fig. 2. Numărul limfocitelor (× 109 ly/l) în plasma sangvină la administrarea tincturii de 

propolis pe fondul diabetului experimental. 

 Monocitele sunt elemente figurate ale sângelui, care au capacitatea de a se transforma în 

macrofage libere sau fixe cu scopul de a fagocita particulele străine pătrunse în organism. În 

cazul inflamaţiilor provocate de diabet, monocitele trec din circulaţie în ţesuturi specifice într-un 

ritm foarte rapid. În studiul indus de către alloxan, la şobolani s-au observat anumite defecte în 

chemotaxismul şi fagocitoza corpurilor străine din organism, precum şi în formarea anticorpilor.  

Tabelul 8  

Numărul monocitelor (× 109 mo/l) în plasma sangvină la administrarea tincturii de propolis 

pe fondul diabetului experimental. 

Indicii Martor Alloxan Alloxan+Propolis Propolis 

Nr.   20 20 20 20 

Monocite  

(× 109 mo/l) 

1,34 ± 0, 06 3,17 ±  0,12 2,02 ± 0,08 1,25 ±  0,03 

P  ˂  0,001 ˂  0,05 ˃ 0,1 

Reacţia macrofagelor la infecţia declanşată în organism se caracterizează prin 

sensibilitate faţă de insulină. Proliferarea monocitelor ca răspuns la stimulii antigenelor la 

animalele cu diabet indus de alloxan, se evidenţiază prin creştere marcată (tab. 8). Astfel la lotul 

Alloxan, monocitele au atins valoarea de 3,17 ± 0,12 × 109  mo/l. La lotul Martor, numărul 

monocitelor este apropiat de limitele normei, fiind de 1,34 ± 0,06 × 109 mo/l. Administrarea 

tincturii de propolis pe fondul diabetului experimental a indus o scădere accentuată a numărului 

de macrofage de 2,02 ± 0,08 ×109 mo/l faţă de lotul Alloxan (fig. 3).   

Datorită compoziţiei sale complexe, propolisul reprezintă o substanţă bioactivă cu efect 

bioreglator în cazul monocitelor. Flavonoidele din propolis deţin un rol antiinflamator acţionînd 

asupra sursei ce a provocat infecţia în organism. 
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Fig. 3. Numărul monocitelor (× 109mo/l) în plasma sangvină la administrarea 

tincturii de propolis pe fondul diabetului experimental. 

 Granulocitele reprezintă unicele elemente figurate ale sângelui care conţin în compoziţia 

lor granule ce manifestă reacţii faţă de diferiţi coloranţi şi, spre deosebire de limfocite şi 

monocite, posedă mai multe nuclee. Granulocitele deţin funcţia principală de distrugere a 

agenţilor antigenici pătrunşi în organism. Această capacitate de distrugere se datorează deplasării 

ameboidale a acestor celule prin emitere de pseudopode spre focarul inflamator, unde se 

acumulează în mod focal în jurul agentului ce a declanşat infecţia în organism. De asemenea, 

granulocitele neutrofile şi cele eozinofile au capacitatea de a fagocita corpusculii străini ce au 

pătruns în organism. 

 La şobolanii cu diabet indus de alloxan s-au observat defecte ale fagocitozei realizate de 

către leucocitele polimorfonucleate. Astfel neutrofilele se caracterizează prin slăbire accentuată a 

efectului antibactericid, antimicotic şi antifungic. Analizînd tabelul 4, observăm o creştere 

marcată a numărului de granulocite la lotul Alloxan, atingând cifra de 6,67 ± 0,31 ×109 gr/l. 

Creşterea numărului acestor celule ale imunităţii reprezintă consecinţa slăbirii funcţiei fagocitare 

cauzată de lipsa insulinei şi distrugerea metabolismului. 

Tabelul 9  

Numărul granulocitelor (× 109gr/l) în plasma sangvină la administrarea tincturii de 

propolis pe fondul diabetului experimental. 

Indicii Martor Alloxan Alloxan+Propolis Propolis 

Nr.   20 20 20 20 

Granulocite 

(×109 gr/l) 

3,55 ± 0,14 6,67 ± 0,31 4,12 ± 0,24 3,95 ±  0,17 

P  ˂  0,01 ˂ 0,01 ˃ 0,1 

 La lotul Martor putem depista o normalizare a nivelului de granulocite în valoare de 3,55 

± 0,14 ×109  gr/l. Datorită acţiunii antiinflamatoare a propolisului, la lotul Alloxan+ Propolis s-a 

evidenţiat o scădere semnificativă a numărului de granulocite – de 4,12 ± 0,24 ×10 9gr/l, pentru 

ca la lotul Propolis să atingă o valoare de 3,95 ± 0,17 ×109 gr/l (fig.4). De aici putem deduce 
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faptul că tinctura de propolis sporeşte rezistenţa organismului faţă de infecţia provocată de 

diabet. Aceasta are loc prin intensificarea activităţii fagocitare a leucocitelor. 

 

Fig. 4. Numărul granulocitelor (× 109 gr/l) în plasma sangvină la administrarea tincturii de 

propolis pe fondul diabetului experimental. 

Din cele expuse mai sus, putem menţiona faptul că în urma experienţelor efectuate pe 

şobolanii albi de laborator s-au depistat anumite modificări semnificative ale indicilor 

leucocitari. Diabetul indus de către alloxan a provocat creşterea numărului tuturor tipurilor de 

leucocite: monocite, limfocite şi granulocite. S-a observat o anumită asemănare a valorilor 

indicilor leucocitari de la lotul Martor cu cele de la lotul Propolis. Aceasta se explică prin faptul 

că tinctura de propolis se caracterizează prin aceleaşi efecte ca şi soluţia fiziologică cu mici 

abateri.  Administrarea tincturii de propolis pe fondul diabetului experimental s-a evidenţiat prin 

anumite îmbunătăţiri în starea generală de sănătate a şobolanilor albi de laborator. În primul rînd 

putem menţiona faptul că nivelul tuturor indicilor leucocitari a scăzut relativ faţă de lotul 

Alloxan. Această scădere semnificativă se datorează proprietăţilor unicale ce le posedă tinctura 

de propolis, printre care enumerăm: acţiune antiinfecţioasă (bactericidă, antivirotică, fungicidă); 

acţiune cicatrizantă, precum şi acţiune biostimulatoare – propolisul fiind un bun excitant al 

imunogenezei. Datorită acestuia are loc creşterea activităţii fagocitare a leucocitelor, sinteza γ-

globulinelor necesare funcţionării normale a sistemului imun, şi, de asemenea, formarea 

anticorpilor specifici. În al doilea rând, administrarea tincturii de propolis a avut un efect benefic 

asupra triadei simptomatologice a diabetului zaharat (poliurie, polidipsie, polifagie). Astfel la 

şobolanii din lotul Alloxan+Propolis s-a depistat o scădere semnificativă a consumului de apă, ca 

urmare a scăderii cantităţii de urină eliminată în timp de 24 ore. În al treilea rând, putem vorbi 

despre o îmbunătăţire a metabolismului glucidic, lipidic şi proteic. Acest lucru s-a observat prin 

creşterea relativă a masei corporale cu 0,5-0,75 grame pe zi spre sfârșitul experienţelor, la 

şobolanii la care a fost administrată tinctura de propolis. Aceasta se explică prin acţiunea lentă, 
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dar productivă pe care o deţine propolisul. Astfel putem spune ferm că propolisul acţionează ca 

un bioreglator, stabilizator al homeostaziei, refăcând capacitatea de funcţionare, apărare şi 

adaptare a organismului.  

3.4. Acţiunea tincturii de propolis asupra nivelului glicemiei în diabetul alloxanic pe 

fondul administrării fitopreparatelor. 

Rolul insulinei în funcţionarea normală a pancreasului, precum şi a întregului organism 

este major. Pornind de la faptul că funcţia principală a insulinei este de a regla nivelul de glucoză 

în sânge, putem să ne dăm seama cât de preţios este acest hormon pentru organism.  

Glucoza reprezintă cea mai importantă zaharidă, fiind o preţioasă sursă de energie 

necesară activităţii organismului. În mod normal glucoza este distribuită în toate celulele şi 

fluidele organismului, cu excepţia urinei. Depistarea prezenţei glucozei în urină poate semnala 

instalarea diabetului zaharat. Experienţele efectuate pe şobolanii albi de laborator au evidenţiat 

faptul că instalarea diabetului experimental provoacă scăderea concentraţiei de insulină, ceea ce 

a dus la creşterea concentraţiei de glucoză. 

Tabelul 10 

Nivelul glucozei (mmol/l) la administrarea tincturii de propolis pe fondul diabetului 

experimental. 

Indicii Martor Alloxan Alloxan+Propolis Propolis 

Nr.   20 20 20 20 

Glucoza 

(mmol/l) 

4,67 ± 0,17 8,77 ± 0,47 6,59 ± 0,14 4,88 ± 0,11 

P  ˂ 0,02 ˂ 0,01 ˃ 0,1 

Evaluând cele patru loturi experimentale (tab. 10), s-a evidenţiat o creştere marcată a 

nivelului de glucoză de 8,77 ±  0,47 mmol/l la lotul Alloxan. Aceasta denotă faptul că diabetul 

indus de alloxan dereglează sinteza de insulină de către celulele β ale insulelor Langerhans, ceea 

ce a condus la o creştere semnificativă a nivelului de glucoză în sânge la animale. 

La administrarea tincturii de propolis pe fondul diabetului experimental, s-a observat o 

scădere relativă a nivelului de glucoză, atingând valoarea de 6,59 ± 0,14 mmol/l. Comparînd 

lotul Alloxan+Propolis cu lotul Alloxan, putem conchide faptul că tinctura de propolis provoacă 

o normalizare semnificativă a nivelului de glucoză la animale. La lotul Propolis observăm o 

apropiere relativă a valorii de glucoză: 4,88 ± 0,11 mmol/l cu cea de la lotul Martor: 4,67 ± 0,17 

mmol/l (fig. 5). De aici rezultă că tinctura de propolis manifestă aceleaşi efecte ca şi soluţia 

fiziologică, cu mici diferenţe între valori.  
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Fig. 5. Nivelul glucozei (mmol/l) la administrarea tincturii de propolis pe fondul diabetului 

experimental. 

Datorită efectului biostimulator, tinctura de propolis a restaurat funcţia celulelor β 

insulare de a produce insulina, care a scăzut nivelul glicemiei în sânge, fapt dovedit prin 

depistarea absenţei glucozei în urină la şobolanii din lotul Alloxan+Propolis spre sfârșitul 

experienţelor. Refacerea relativă a nivelului de insulină a condus la stabilizarea semnificativă a 

numărului indicilor leucocitari. De aici putem înţelege ce rol major deţine propolisul în stoparea 

evoluţiei diabetului zaharat, acesta putând fi folosit în calitate de adjuvant în profilaxia acestei 

boli. 

3.5. Starea funcţională a tiroidei în diabetul alloxanic pe fondalul administrării tincturii 

de propolis. 

Alloxanul este un declanșator al diabetului, care, distrugând celulele β ale pancreasului, 

blochează sinteza insulinei. În condițiile în care odată cu inducerea alloxanului se micșorează 

secreția de insulină, crește nivelul glucozei în sânge. Ca urmare este dereglată toleranța la 

glucoză, prin ce și se exprimă tulburarea metabolismului glucidic. 

În aceste condiții, în organism se activează alte mecanisme compensatorii care participă 

în reglarea metabolismului glucidic, printre care și tiroida. Participarea ei se exprimă prin 

hiperfuncția sa. Astfel, tiroida, pe calea măririi cantității de hormoni tiroidieni în sânge ia asupra 

sa menținerea toleranței la glucoză. Însă hiperfuncția îndelungată a tiroidei poate duce la 

dereglarea stării funcționale a glandei. 

Studierea stării funcționale a tiroidei în diabet prezintă un interes deosebit în legătură cu 

faptul că ea participă în funcțiile de protecție a organismului. Hormonii tiroidieni activează 

absorbţia intestinală de glucoză şi galactoză, dar măresc şi rata captării glucozei de către ţesutul 

adipos şi muşchi. Rata degradării insulinei este crescută de către hormonii tiroidieni, ceea ce 
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explică diminuarea sensibilităţii la insulină exogenă observată la hipertiroidieni şi creşterea 

sensibilităţii la hipotiroidieni. 

Metabolismul lipidic este stimulat la toate etapele sub acţiunea hormonilor tiroidieni. Dar 

cum degradarea este mai activă decât sinteza, efectul net la hipertiroidieni este scăderea 

depozitelor şi a concentraţiei lipidelor plasmatice.  

Hormonii tiroidieni în exces produc modificări la nivelul ţesuturilor şi organelor, al 

cordului şi vaselor, tegumentelor, muşchilor, oaselor, sistemului nervos, tractului 

gastrointestinal, sistemului hematopoetic, funcţiei de reproducere etc. După frecvența diabetului 

în tireotoxicoză este de numai 3,2 %. 

Prin propolis, apiterapia propune o serie de soluții alternative medicinei convenționale. 

Studiile au arătat, că datorită proprietăților sale imunomodulatoare, propolisul poate oferi 

rezultate pozitive în tratamentul tiroidei autoimune la om și conduce la un important număr de 

vindecări la subiecții suferinzi de gușă. La fel, propolisul contribuie la scurtarea duratei de 

tratament.  

Conform datelor literaturii nivelului plasmatic al T3 și T4 în diabetul experimental la 

șobolani mărturisesc că din primele stadii ale diabetului (primele 10 zile) se observă unele 

schimbări în direcția activizării funcției tiroidei, astfel nivelul hormonilor tiroidieni crește.  Însă 

în experimentele efectuate de noi, cu o durată de 30 zile, putem menționa că o perioadă mai 

îndelungată a dezvoltării maladiei duce la schimbarea statutului hormonal al tiroidei în direcția 

inhibării secreției de hormoni iodați. Acest fapt ni-l confirmă rezultatele înregistrate în tabelul 

11. 

Diabetul alloxanic se caracterizează printr-o insuficiență insulinică primară absolută, iar 

la animale se observă schimbări specific corespunzătoare ale metabolismului. Deficitul insulinei 

exercită  o acțiune atât directă, cât și indirectă asupra unor caracteristici ale metabolismului, care 

se află atât sub controlul insulinei cât și al tiroidei. 

Tabelul 11 

Nivelul hormonilor iodați (nmol/l) în diabetul alloxanic pe fondalul administrării tincturii 

de propolis 

Hormonii  Indicii Martor Alloxan All.+prop. Propolis 

 

T3 

(triiodtironina) 

n 15 15 15 15 

M ± m 2,53 ± 0,06 1,24 ± 0,03 1,73 ± 0,04 2,56 ± 0,05 

P  < 0,001  < 0,001  ˃ 0,1 

 

T4 (tiroxina) 

n 15 15 15 15 

M ± m 51,2 ± 1,7 29,7 ± 0,3 37,1 ± 0,4 50,4 ± 0,1 

P  < 0,001 < 0,001 ˃ 0,1 

La bolnavii cu diabet insulino-dependent, schimbările tranzitorii ale funcției tiroidei 

apar ca rezultat al metabolismului anomalic periferic și al dereglării funcției hipotalamo –

hipofizare. Incidența relativă a patologiei tiroidiene în diabetul zaharat majoritatea cercetătorilor 
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o explică prin mecanisme imuno-patologice, ce condiționează dezvoltarea ambelor patologii. S. 

Kehr și coaut. (1985) au cercetat 130 copii și adolescenți cu diabet zaharat tip I. La 20 bolnavi 

(15,4 %) s-au depistat anticorpi față de lizozomii celulelor tiroidei, la 50 bolnavi (38,5 %) – 

anticorpi față de citoplasma celulelor insulare, la 43 (33,5 %) – mărirea tiroidei. 

Diabetul zaharat decompensat este însoțit de modificări ale reglării tiroidiene, parțial de 

nivelul scăzut în plasmă a triiodtironinei. La examinarea a 5000 bolnavi de diabet zaharat, 

D.Surgue și coaut. (1982) au evidențiat patologia tiroidei la 55 (1,1 %), la 3140 (62,8 %) bolnavi 

cu tiroida dereglată se observă diabet insulino-dependent, la 3760 (75,2 %) bolnavi – patologia 

tiroidei a apărut pe fondul diabetului. 
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Fig. 6. Concentrația T3 ( nmol/l) în plasma șobolanilor diabetici pe fondul administrării 

tincturii de propolis. 

Astfel nivelul concentrației de triiodtironină la lotul Alloxan este scăzut – 1,24 ± 0,03 

nmol/l (P < 0,001) din cauza atrofierii tiroidei, în comparație cu lotul Martor a cărui concentrație 

este de 2,53 ± 0,06 nmol/l. La lotul Alloxan+Propolis nivelul T3 la fel este scăzut – 1,73 ± 0,04 

nmol/l (P < 0,001) față de Martor, însă dacă analizăm lotul Alloxan, vedem că alloxanul, în 

complex cu propolisul, contribuie la o creștere a nivelului triiodtironinei de la 1,24 ± 0,03 nmol/l 

până la 1,73 ± 0,04 nmol/l. Lotul Propolis, are o concentrație de 2,56 ± 0,05 nmol/l (P ˃ 0,1), 

concentrație puțin mai înnaltă decât la Martor. Aceasta se explică, probabil prin concentrația în 

propolis a iodului (fig. 6). 

Se cunoaște că legăturile polifenolice au statut de reducere a glucozei. Conform datelor 

ştiinţifice, cele mai diverse legături din acest grup se găsesc în propolis. Astfel, propolisul 

prezintă un interes sporit pentru biomedicină. Un loc aparte îi revine tincturii de propolis, care se 

aplică cu succes în tratamentul dereglărilor endocrine și, mai cu seamă, în dereglările 

metabolismului proteic. Experimentele care s-au efectuat în ultimii ani în cadrul laboratorului 

Ecofiziologie Umană și Animală a Universității de Stat din Moldova ne demonstrează acțiunea 

hipoglicemică a tincturii de propolis. Propolisul, prin acțiunea sa directă asupra celulelor β 

pancreatice, stimulează producerea de insulină. Curele cu tinctură de propolis favorizează 

reducerea dozei de insulină în cazul diabeticilor de tip I. Tot tinctura de propolis dă rezultate şi în 
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diabetul de tip II, contribuind la scăderea şi la ţinerea sub control a glicemiei. Studiile au arătat 

că administrarea propolisului duce la scăderea dozei zilnice de insulină și la amelioararea stării 

generale a pacienților bolnavi de diabet.  
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Fig. 7. Conținutul tiroxinei la șobolanii alloxanizați (nmol/l) 

Dozele moderate de T4 activează sinteza de proteine şi scad secreţia de aminoacizi, iar 

dozele mai mari sau mai mici inhibă sinteza de proteine şi creşte concentraţia aminoacizilor 

liberi din plasmă, ficat şi muşchi. În cazul nostru (fig. 7) se atestă o scădere a secreției tiroxinei 

la lotul Alloxan, ceea ce ar putea declanșa un răspuns al inhibiției sintezei proteinelor. Întrucât 

insulina și hormonii tiroidieni sunt de origine proteică, se dereglează sinteza acestor aminoacizi 

și respectiv apare hipofuncția lor. 

Datele din figura 7 ne indică că nivelul tiroxinei la lotul Alloxan scade până 29,7 ± 0,3 

nmol/l (P <0,001) comparativ cu lotul Martor 51,2 ± 1,7 nmol/l. Un astfel de rezultat ne indică că 

odată cu instalarea diabetului alloxanic, apare şi atrofierea tiroidei cu inhibiția secreției tiroxinei. 

La lotul Alloxan+Propolis nivelul tiroxinei este în creştere, de la 37,1 ± 0,4 nmol/l (P 

<0,001) față de lotul Alloxan, cu concentrația tiroxinei de 29,7 ± 0,3 nmol/l, la martor nivelul 

fiind 51,2 ± 1,7 nmol/l.  

Astfel, comparând datele noastre, cu cele obținute din literatură, putem spune că secreția 

tiroxinei suferă schimbări esențiale, în dependență de evoluția diabetului: în primele zile de la 

inducerea diabetului alloxanic glanda tiroidă secretă tiroxină în exces, care mai apoi, după 30 

zile,  este în descreștere, comparativ cu lotul Martor. Putem presupune că hormonul tiroxina este 

secretat insuficient din cauza afectării glandei tiroide de către mecanismele diabetogene ale 

alloxanului, care se soldează cu dereglarea metabolismului proteic.  Există date experimentale ce 

confirmă că creșterea activității tiroidiene în etapele primare ale diabetului are un caracter 

adaptativ, contribuind la sporirea sensibilității glucoreceptorilor β-celulelor. Caracterul adaptativ 
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însă scade treptat și apare reacția de epuizare a organismului, care încetează de a da comandă 

hipofizei să secrete în mod activ acest hormon. În cazul nostru, în urma inducerii alloxanului, în 

organism apar un şir de schimbări nespecifice.  

Perioada timpurie a diabetului experimental are loc în baza stresului emoţional, urmat 

de „reacţia de alarmă” – încordarea apărută în primele zile duce la dereglări ale secreției glandei 

tiroide. În „stadiul de rezistenţă” dereglările endocrine devin mai conturate, urmând apoi „stadiul 

istovirii”. În acest stadiu celulele secretoare de insulină deja nu mai exercită funcția menită, fiind 

distruse de către alloxan. Excitarea e într-atât de înaltă încât organismul nu reușește să secrete 

suficienți hormoni, celulele secretoare de insulină devin din ce în ce mai puține  și o astfel de 

dereglare a adaptabilităţii poate duce la sfârşit letal. 

Datorită componenței sale, propolisul contribuie la creșterea nivelului secreției de 

hormoni iodați comparativ cu lotul Alloxan. Conform rezultatelor obținute, putem afirma, că 

propolisul contribuie, la facilitarea secreției triiodtironinei, și la menținerea nivelului tiroxinei, 

iar în cazul instalării diabetului experimental, propolisul depune eforturi pentru a preveni o 

posibilă hipotiroidie. 

3.6. Influenţa tincturii de propolis asupra nivelului de corticosteron în diabetul 

alloxanic. 

Dereglarea metabolismului glucidic pe fondul diabetului zaharat induce activarea unui şir 

de mecanisme compensatorii din partea corticosuprarenalelor. Rezultatele numeroaselor cercetări 

arată rolul important al hormonilor stratului cortical al suprarenalelor în patogeneza diabetului, 

condiţionată de faptul că corticosteroizii exercită un efect antiinsulinic pronunţat. Ei induc la 

nivelul transcripţiei sinteza fermenţilor cheie a gluconeogenezei şi glucozo-6-fosfatazei în ficat, 

frânează glicoliza şi transportul glucozei în muşchi, ţesutul limfoid şi adipos. În afară de aceasta 

glucocorticosteroizii inhibă acţiunea glucagonului şi adrenalinei în glicogenoliză. Toate acestea 

determină efectul hiperglicemic al corticosteroizilor. Cu toate acestea glucocorticoizii măresc 

sinteza glicogenului în ficat datorită majorării concentraţiei glucozo-6-fosfat în procesul 

gluconeogenezei. Stimulatorul specific al biosintezei corticosteroizilor ACTH influenţiază 

metabolismul glucidic numai prin intermediul hormonilor stratului cortical al suprarenalelor. 

În prezent a fost dovedit că evoluţia diabetului zaharat la oameni şi hiperglicemia stabilă 

modelată la animale este în legătură cu schimbările activităţii funcţionale a stratului cortical al 

suprarenalelor. 

Un interes deosebit prezintă influenţa tincturii de propolis asupra funcţiei 

glucocorticoizilor în diabetul zaharat. Astfel o sarcină a studiului dat a fost studierea influenţei 

tincturii de propolis asupra corticosteroizilor în diabetul experimental. 
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Fig. 8. Nivelul corticosteronului (nmol/l) în plasma sangvină în diabetul alloxanic sub 

influenţa tincturii de propolis. 

La administrarea tincturii de propolis nivelul corticosteronului este 98,81  6,44 nmol/l 

faţă de martor - 101,42  7,96 nmol/l. În lotul administrat cu  tinctură de propolis pe fondul 

diabetului alloxanic valoarea corticosteronului atinge 156,63  11,87 nmol/l contra 211,77  

18,05 nmol/l în lotul cu alloxan. 

Corticosteroizii, dar mai ales glucocorticoizii au un rol important în reglarea 

metabolismului şi-n reacţiile de adaptare a organismului. Avînd în vedere că glucocorticoizii au 

o acţiune antiinsulinică în metabolism, de aici rezultă că au şi rol în evoluţia insulinorezistenţei. 

Analizînd concentraţia glucocorticoizilor în sîngele şi urina bolnavilor de diabet cu şi fără 

insulinorezistenţă, s-au observat schimbări în nivelul hormonilor. 

Tabelul 12 

Nivelul corticosteronului (nmol/l) în diabetul alloxanic pe fondalul administrării tincturii 

de propolis. 

De aici reiese că glucocorticoizii nu au un rol de bază în dezvoltarea insulinorezistenţei. 

Este mai reală participarea lor în menţinerea insulinorezistenţei în combinaţie cu alţi hormoni 

contrainsulinici. 

Starea funcţională a glucocorticoizilor la bolnavii de diabet atrage atenţia cercetătorilor 

datorită posibilei acţiuni a surplusului de corticosteroizi asupra agravării maladiei şi apariţiei 

complicaţiilor. S-au adus argumente clinice şi experimentale a rolului diabetogen al conţinutului 

ridicat de cortizol în sânge. Astfel cercetând nivelul cortizolului şi ACTH în plasmă în procesul 

Indicii Martor Alloxan Alloxan+Propolis Propolis 

Nr.   15 15 15 15 

Corticosteron 

(nmol/l) 
101,42  7,96  211,77  18,05 156,63  11,87 98,81  6,44 

P  ˂ 0,02 ˂ 0,01 ˃ 0,1 
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probei cu introducerea intravenoasă a insulinei, s-a evidenţiat tendinţa spre mărirea funcţiei 

glucocorticoide a suprarenalelor fără ridicarea nivelului de ACTH în stadiile primare a 

diabetului. De asemenea, s-a studiat gradul şi densitatea majorării diferitor funcţii a scoarţei 

suprarenalelor la bolnavii de diabet. Autorul a arătat creşterea, în deosebi a glucocorticoizilor, a 

fost depistat că în diabetul zaharat alături de conţinutul ridicat în sânge a cortizolului liber se 

dereglează şi glucoronizaţia lui. 

3.7. Variaţia conţinutului hormonilor sexuali în dereglările metabolismului glucidic la 

administrarea tincturii de propolis. 

Testosteronul este secretat de celulele Leydig, iar o cantitate comparativ mică de 

testosteron este secretată și de zona corticosuprarenală și de ovare. La bărbat secreţia de 

testosteron începe la pubertate şi continuă toată viaţa, în condiţii obişnuite secretându-se 4-9 mg 

testosteron zilnic. La femei se secretă, de asemenea, testosteron de către celulele 

corticosuprarenaliene şi, probabil de către cele ovariene în cantităţi mult mai mici. În plasmă 

testosteronul se găseşte în concentraţie de 0,6 µg/100 ml la bărbat şi 0,1 µg/100 ml la femei. 

Pentru o bună funcţionalitate a întregului organism este necesar de a menţine aceste valori în 

normă, ceea ce nu se observă şi la persoanele diagnosticate cu diabet zaharat.  

Analiza datelor obținute arată că în cazul diabetului alloxanic are loc o scădere a 

nivelului de testosteron  până la 2,53 ng/ml pe fondalul alloxanului, în comparație cu martor care 

atinge nivelul de 4,02  0,46 ng/ml (tab. 13). 

Tabelul 13 

Conținutul testosteronului (ng/ml) în plasma sangvină la administrarea tincturii de 

propolis pe fondalul diabetului experimental (*-P >0,05;**P<0,05)  

Indicii Martor Alloxan Alloxan+Tinctura 

de propolis 

Tinctura de 

propolis 

Numărul 15 15 15 15 

Testosteronul 

(ng/ml) 
4,02  0,46 2,53  0,19** 3,08  0,18** 5,61  0,20** 

  Observăm că în lotul mixt nivelul testosteronului este de 3,08 ng/ml contra martor. În 

lotul cu tinctura de propolis se observă o mică creştere a nivelului de testosteron până la 5,61  

0,20 ng/ml faţă de martor, deoarece tinctura de propolis are efect stimulator. 

În lotul cu diabet alloxanic s-a determinat un nivel scăzut de testosteron, dar 

administrarea tincturii de propolis exercită o tendință de normalizare hormonală (fig. 9), aceleaşi 

date au fost obţinute  şi de unii cercetători conform literaturii de specialitate. Dereglările de 

testosteron afectează libidoul şi plăcerea sexuală, de asemenea, mai apare scăderea energiei, 

forţei şi vitalităţii, apar dureri la nivelul oaselor şi articulaţiilor, scăderea iniţiativei şi a 

agresivităţii psihice. 
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Fig. 9. Conţinutul testosteronului (ng/ml) în plasma sangvină la administrarea tincturii de 

propolis pe fondalul diabetului experimental. 

Testosteronul este prezent în întreg organismul, iar atunci când nivelul sau este scăzut, de 

obicei este prezentă şi obezitatea care este un factor de risc pentru diabet. Specialiştii au 

demonstrat însă că riscul de diabet poate fi prezent chiar şi atunci când nu sunt kilograme în plus, 

fiind afectat direct de nivelul testosteronului. 

Monitorizarea nivelului de testosteron la fiecare 5 ani este benefică pentru toţi bărbaţii de 

35 de ani şi mai mult. Analizele de laborator sunt primele metode care arată că un nivel mic al 

testosteronului în ţesutul gras poate anunţa prezenţa diabetul. De aceea diabetul apare cel mai 

frecvent în cazul bărbaţilor trecuţi de prima şi a doua tinereţe, chiar dacă aceştia par în formă.  

Testosteronul în limitele normei are un efect puternic asupra sistemului nervos şi chiar 

asupra personalităţii, crescând capacitatea intelectuală, atenţia, concentrarea. În cantităţi mari 

însă, testosteronul duce la agresivitate şi pierderea concentrării. Un nivel scăzut de testosteron 

poate duce la probleme diverse, cum ar fi: atrofierea muşchilor, demineralizarea oaselor, 

atrofierea penisului, dispunerea grăsimii de rezervă după un tipar feminin (talie, coapse), 

depresie, scăderea capacităţii de concentrare, insomnii, diminuarea libidoului, impotenţa, 

sterilitate.  

Oamenii de ştiinţă au mai descoperit că o proteină, RBP4, joacă un rol crucial în reglarea 

rezistenţei insulinei, atunci când nivelul testosteronului nu este cel optim. În experimentele pe 

şoareci s-a observat că subiecţii cu un nivel mic al hormonului aveau o concentraţie mare a 

acestei proteine. În prezent, oamenii de ştiinţă încearcă să pună la punct nişte medicamente care 

să regleze producţia de RBP4, reducând astfel şi riscul instalării diabetului. 
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Excesul sau insuficienţa acestor hormoni perturbă funcţionarea normală a întregului 

organism. Netratat, nivelul scăzut de testosteron poate avea consecinţe negative asupra sănătăţii: 

rezistenţa la insulină, diabet zaharat, hipercolesterolemie, hipertensiune şi boli cardiovasculare.  

Hormonii joacă un rol foarte important în menţinerea sănătăţii organismului oricărei 

femei. Când există fluctuaţii ale nivelului de hormoni sunt afectate starea de spirit, dorinţa 

sexuală, fertilitatea şi ovulaţia. Cu alte cuvinte, dezechilibrul hormonal influenţează negativ 

aparatul reproducător, justificându-se astfel comportamentul femeilor în anumite perioade. În 

fiecare lună se produc hormoni caracteristici sexului feminin - estrogen şi progesteron; atunci 

când valorile acestora nu sunt echilibrate, sănătatea poate avea de suferit. 

Starea funcţională a gonadelor la femeile cu diabet zaharat este insuficient studiată. 

Majoritatea cercetătorilor  au determinat dereglarea ciclului menstrual sub formă de hipomenoree 

şi amenoree. În unele cazuri este dereglată funcţia ovarelor  ceea ce duce la sterilitate, la fel şi la 

dereglări a conţinutului de estrogeni. Estradiolul este un hormon estrogen produs de foliculele 

ovariene de la pubertate până la menopauză. Estrogenii antagonizează acţiunile insulinei asupra 

ţesuturilor periferice, iar administrarea de estrogeni scade toleranţa la glucoză. Estrogenii scad 

nivelele de colesterol seric şi cresc nivelele de lipoproteină serică cu densitate mare (HDL). 

Pentru a menţine starea funcţională normală a gonadelor este necesar de a menţine 

valorile estradiolului în limitele normei. Devieri în acest sens am obţinut în rezultatul cercetărilor 

noastre, datorate instalării diabetului alloxanic prezent în următorul tabel.                                                                                                                 

Tabelul 14 

Conținutul estradiolului (pg/ml) în plasma sangvină la administrarea tincturii de propolis 

pe fondalul diabetului experimental (*-P > 0,05; **-P < 0,05) 

Indicii Martor Alloxan Alloxan+Tinctura 

de propolis 

Tinctura de 

propolis 

Numărul 15 15 15 15 

Estradiol pg/ml 209,51  3,8 77,65  5,85** 120,19  2,33** 218,535,12* 

  Cercetând conținutul estradiolului  pe fondul alloxanului observăm o scădere relativă 

până la 77,65  5,85 pg/ml în comparație cu lotul martor care înregistrează 209,51  3,8 pg/ml. 

La administrarea extractului de tinctură de propolis pe fondul alloxanului observăm o tendință de 

normalizare relativă a nivelului de testosteron în plasma sangvină până la 120,19  2,33 pg/ml. 

De asemenea, efectul stimulator al tincturii de propolis se observă în lotul 4, unde concentraţia 

de estradiol atinge valori de 218,53  5,12 pg/ml (tab. 14).  

http://www.esanatos.com/naturist/plante-terapeutice/remedii-terapeutice/colesterol71536.php
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Fig. 10. Conţinutul estradiolului (pg/ml ) în plasma sangvină la administrarea tincturii de 

propolis pe fondalul diabetului experimental 

Rolul stimulator al tincturii de propolis asupra gonadelor în aşa stare patologică cum este 

diabetul zaharat îl observăm și în experimentele noastre (fig. 10). Tinctura de propolis are 

acţiune asupra represiei genice care controleză activitatea hormonilor estrogeni şi 

glucocorticoizii. Hormonii glucocorticoizi controlează metabolismul carbohidraţilor. Unii 

flavonoizi din propolis prezintă astfel de acţiuni de tip hormon-like. Hormonul de eliberare a 

gonadotropinelor (GnRh) influenţează funcţionalitatea hipotalamusului, glandei pituitare şi 

funcţia ovarelor, trompei uterine şi uterului. Deficitul de estrogeni poate declanşa menopauza 

prematură  şi simptomele specifice acesteia la persoanele diabetice.  

De asemenea, o scădere a nivelului de estrogen se poate întîlni şi la femeile cu o masă 

corporală mică din cauza practicării unui sport de performanţă. Nivelul scăzut de estrogen 

influenţează starea de spirit deoarece conduce la scăderea unei enzime numite 

monoaminooxidaza, diminuând astfel activitatea neurotransmiţătorilor. De asemenea, apar şi 

tulburări emoţionale ca urmare a modificărilor serotoninei, dopaminei şi noradrenalinei. 

Fluctuaţiile la nivelul neurotransmiţătorilor au impact asupra gândirii, digestiei, somnului, 

percepţiei durerii şi pot conduce la apariţia bolilor şi tulburărilor mentale. Mai mult, un nivel 

scăzut de estrogen cauzează atrofia vaginală şi durere în timpul contactului sexual. Într-o situaţie 

similară se va afla şi mucoasa uretrei, iar acest lucru predispune la infecţii de tract urinar inferior. 

În urma experimentelor clinice şi de laborator s-a dovedit că tinctura de propolis poate fi 

folositoare în vindecarea tuturor bolilor interne infecţioase; combaterea tulburărilor de 

menopauză; vindecarea inflamărilor prostatei, rinichilor şi ficatului; tratarea cancerului şi 

ameliorarea unor boli endocrine, cum ar fi diabetul zaharat.  

Tinctura de propolis posedă un spectru larg de acţiune, ce nu are efecte adverse, decât 

doar în cazul persoanelor alergice, iar pentru aceasta mai întâi de a administra se face un test de 

reacţie alergică. Funcţionarea normală a glandelor endocrine şi producţia de hormoni sexuali 

http://www.intrefete.ro/sanatate/alimentatie-sanatoasa/ceai-de-sunatoare-ajutor-la-menopauza-7877210
http://www.intrefete.ro/sanatate/alimentatie-sanatoasa/ceai-de-sunatoare-ajutor-la-menopauza-7877210
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sunt influenţate de diverşi factori: alimentaţie, stilul de viaţă, activitatea fizică, stresul, emoţiile, 

vârsta şi ovulaţia. 

Tinctura de propolis influenţează pozitiv practic toate procesele metabolice în organism 

şi totodată s-a demonstrat şi funcţia stimulatoare asupra gonadelor. În acelaşi timp, propolisul 

este unul din cele mai eficiente remedii naturiste care ajută la îmbunătăţirea imunităţii 

organismului, la tratarea a numeroase afecţiuni, boli şi tulburări de sănătate, de aceea 

administrarea lui dă rezultate doar pozitive organismului. 

3.8. Rezultatele ştiinţifice referitor la efectele pozitive ale plantelor medicinale asupra 

metabolismului glucidic. 

La etapa I a anului 2016 s-a realizat sinteza datelor bibliografice referitor la plantele 

medicinale autohtone cu efecte pozitive asupra metabolismului glucidic.  A fost studiat 

experimental  complexul din următoarele plante medicinale: 

- Anghinarea (Cynara scolymus) 

- Frunze de nuc (Juglans regia) 

- Ţelina (Apium gravedens) 

-   Salvia (Salvia officinale) 

Acest complex a fost selectat conform principiilor active ce le conţine.  

Anghinarea contine diverse vitamine si minerale esentiale pentru mentinerea sănătăţii 

organismului, printre acestea se numara: vitaminele C, E, B1, B3, K, provitamina A. Totodata 

este bogata in calciu, fier, potasiu, fosfor şi iod. Anghinarea are puternice proprietăţi 

antioxidante. Conţine o mare varietate de antioxidanţi (cum sunt compuşii fenolici şi antocianii) 

care reduc daunele provocate de radicalii liberi.  De asemenea, are un bogat conţinut de inulină, 

substanță care îmbunătăţeşte tranzitul intestinal, ajută la stimularea sistemului imunitar, 

endocrin, şi creşte asimilarea calciului şi magneziului în organism. Ea tratează şi diverse 

afecțiuni digestive și îmbunătățește funcțiile ficatului, pentru că are rol de detoxifiere; cel mai 

important rol al său îl demonstrează prin normalizarea valorii colesterolului, de asemenea, este și 

un bun diuretic. Toate acestea au mare importanţă în stoparea complicaţiilor ce apar în diabetul 

zaharat.  

Frunzele de nuc conţin taninuri, derivaţi de naftochinone (juglona şi hidrojuglonele), 

flavone, acid cafeic şi cumaric, vitamina C, clorofilă şi substanţe minerale. Frunzele de nuc au 

proprietãţi antiinflamatoare, antiseptice, astringente, antidiabetice şi tonice-amare şi are efecte 

hipotensive, antisudorifice şi cicatrizante. 

Ţelina.  Principalele substanţe active importante din ţelină sunt: vitaminele A, B şi C, 

săruri minerale, colină, tirazină, acid glutamic, anhidridă sedanomică şi sedanolidă (compuşi 

specifici ţelinei). Ţelina acţionează în organism ca un bun agent digestiv, diuretic, antiasmatic, 

carminativ, expectorant. Ţelina poate fi utilizată ca adjuvant sau ca mijloc direct de tratament, în 
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litiază renală, edeme, hidropizie, bronşite cronice, astm, albuminurie, nervozitate, sterilitate, 

impotenţă, hipertensiune arterială, obezitate, demineralizare, febră, ulceraţii ale pielii, degerături. 

Ţelina este interesantă şi pentru diabetici deoarece conţine o substanţă asemănătoare insulinei. 

De asemenea, este utilizată şi ca un aliment antistres, având acţiune relaxantă asupra sistemului 

nervos. 

Salvia conține un complex de vitamine, printre care se enumără vitamina A, B, vitamina C, 

minerale precum calciu, potasiu, magneziu, fier, zinc și sodiu. Mai  conţine ulei volatil 

reprezentat prin substanţe terpenice, tuionã, tuiol, salven, sabinol, de asemenea, taninuri, 

principii amare, glicozide, polifenoli şi răşini. Preparatele din salvie atenueazã procesele 

fermentative din intestin şi favorizeazã eliminarea gazelor, stimuleazã secreţia de bilã a ficatului, 

au un uşor efect hipoglicemiant, acţiune antispasticã, astringentã şi antisepticã, bacteriostaticã. 

Obţinerea extraselor din plante medicinale: în cadrul cercetării experimentale ca metodă de 

extracţie a fost utilizată infuzia din Cynara scolymus, Juglans regia, Apium gravedens, Salvia 

officinale. Prepararea infuziei: 20 g amestec mărunţit la 600 ml  apă clocotită, se lasă la infuzat 

timp de o oră, apoi  se strecoară şi se administrează de trei ori pe zi. Studiile experimentale s-au 

efectuat pe şobolanii albi de laborator  cu masa corporală 190-250 g divizaţi în 4 loturi a cîte 10 

în fiecare lot: una de control (martor) şi experimentale (trei). Modelul diabetului zaharat s-a 

obţinut prin injectarea alloxanului sub forma de soluţie de 5 %. 

La şobolanii cu diabet zaharat experimental insulinopenic ca şi în diabetul de tip 1 la om se 

înregistrează pierderi mari a greutăţii corpului, care are loc mai ales din catabolismul  exagerat al 

proteinelor. În diabetul evident de 3 săptămîni, greutatea corpului la şobolani a scăzut în medie 

cîte 2,4 gr/zi, iar la cele martori s-a înregistrat un adaos tot de 2,4 gr/zi. În diabetul latent, 

scăderea în greutate se opreşte peste 10-14 zile, iar apoi se înregistrează o creştere mică a acestui 

indice. Astfel putem deduce, că acest indice este în dependenţă directă de gravitatea ( nivelul 

hiperglicemiei) bolii.  

Tabelul  15 

Influenţa extrasului din plante medicinale asupra masei corpului ( g ) în evoluţia diabetului 

alloxanic. 

Indicii numărului şi 

masei corporale 

Martor 

 

Alloxan Plante 

medicinale 

Plante medicinale + 

Alloxan 

Numărul ( n ) 15 15 15 15 

M
a
sa

 

co
rp

o
ra

lă
 a

 

a
n

im
a
le

lo
r Prima zi (gr) 194,83±4,33 224,38±2,47 205,8±21,81 249,83±4,14 

În a 4 zi (gr) 193,72±0,36 220,18±0,95 209,06±8,99 246,7±12,31 

În a 9 zi (gr) 196±3,30 200,25±3,25 214,6±12,51 241,18±12,24 

Consumul de apă şi eliminările de urină. Triada clasică a simptomelor clinice a diabetului 

zaharat este poliuria, polidipsia şi polifagia. Întreţinerea animalelor în cuşti de costrucţie specială 

a permis înregistrarea cantitavă zilnică a acestor simptome. Poliuria diabetică reprezintă o 
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poliurie osmotică de necesitate, determinată de cantitatea de glucoză care trebuie eliminată şi 

capacitatea rinichiului de a o concentra. Un rinichi sănătos sau la începutul maladiei, poate 

realiza concentraţii mai mari de  glucoză 80-90 % înainte de a recurge la poliurie. Astfel, 

rinichiul după ce a atins concentraţia de 20- 30 % sau procentaj mai mic, nu mai poate elimina 

glucoza prin concentraţie, recurgînd la poliurie, atingînd volumul dat între 3-4 l.  

Tabelul 16 

Cantitatea de apă băută la administrarea extrasului din plante medicinale pe fondul diabetului 

experimental (ml/24 ore). 

Ziua Martor Alloxan Plante medicinale Plante medicinale + 

Alloxan 

    Prima zi         7,86        13,94        10,29           11,05 

    A 3-a zi         10,7       31,25         14,3           19,37 

    A 9-a zi         10,7       38,12         28,7            33,45 

Glucozuria. Reabsorbţia totală a glucozei din urina primară în capilarele canaliculelor renale 

are loc numai dacă nivelul ei în sînge nu întrece valoarea de 180-200  mg%. În caz contrar, absorbţia 

glucozei este parţială şi, ca urmare, apare glucozuria. Se ştie, că tubul renal nu poate reabsorbi mai mult 

de 350 mg de glucoză pe minut, ceea ce reprezintă gradul maxim de concetraţie a urinei. Glucoza este 

proporţională glicemiei şi antrenează o eliminare proporţională de apă – poliuria. Pierderile de apă 

provoacă hipertonia plasmatică şi deschiderea intracelulară, iar acestea au ca efect setea intensă –

polidipsia. În experimentele noastre la animalele diabetice a fost înregistrată o polidipsie şi poliurie 

marcată ce varia de la individ la individ. De obicei glucozuria în diabet e cu atît mai intensă, cu cît este 

mai mare hiperglicemia.  

Tabelul 17 

Prezenţa glucozei în urină la administrarea extrasului din plante medicinale pe fondul diabetului 

alloxanic la a 3-a zi. 

Nr Martor Alloxan Plante medicinale Plante medicinale + Alloxan 

1 - - - - 

2 - ++ - - 

3 - + - - 

4 - + - + 

5 - - - - 

 

Tabelul 18 

Prezenţa glucozei în urină la administrarea extrasului din plante medicinale pe fondul diabetului 

alloxanic la a 6-a zi. 

Nr Martor Alloxan Plante medicinale Plante medicinale + Alloxan 

1 - + - + 

2 - ++ - - 

3 - ++ - + 

4 - ++ - + 

5 - + - - 
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Tabelul 19 

Prezenţa glucozei în urină la administrarea  extrasului din plante medicinale pe fondul 

diabetului alloxanic la a 9-a zi. 

Nr Martor Alloxan Plante medicinale Plante medicinale + Alloxan 

1 - +++ - + 

2 - +++ - + 

3 - +++ - ++ 

4 - +++ - + 

5 - ++ - - 

+ prezenţa glucozei 

- lipsa glucozei 

 La administrarea extrasului din Cynara scolymus pe fondul diabetului alloxanic se observă o 

tendinţă de normalizare a conţinutului de glucoză în urină. 

      Prin corpii cetonici se subînţelege acidul acetoacetic, produsul său de reducere, acidul 

hodroxibutiric şi acetona. Corpii cetonici iau naştere aproape exclusiv la nivelul ficatului şi pot fi 

catabolizaţi practic de toate ţesuturile şi mai ales de muşchiul cardiac cu excepţia celulelor 

hepatice. Atât metabolismul glucidic, cât şi lipidelor şi protidelor decurge cu formare de acetil-

CoA, care este metabolizată ulterior pînă la bioxid de carbon şi apă în ciclul Krebs sau folosită la 

sinteza acizilor graşi cu lanţuri lungi.  

În diabet există o hiperproducţie de acetil-CoA mai ales din catabolismul exagerat al   lipidelor şi 

proteinelor, iar utilizarea lor este îngreunată din cauza încetinirii ciclului Krebs şi a sintezei 

acizilor graşi, care este aproape complet blocată. Cetonuria la fel ca şi glucozuria apare în 

rezultatul depăşirii concentraţiei, sangvine ale corpilor cetonici a pragului renal de reabsorbţie a 

lor.  

Cetonuria persistentă este un indice a comei diabetice, care se observă numai în diabetul 

insulinodependent. Ţinem să remarcăm, că în literatură acest indice ca criteriu al prezenţei 

diabetului zaharat experimental aproape că nu se studiază, dar rareori se menţionează prezenţa sau 

lipsa cetonuriei la şobolanii diabetici. Cetonuria a fost depistată la majoritatea şobolanilor 

diabetici. 

Tabelul 20 

Prezenţa corpilor cetonici în urină la administrarea extrasului din Cynara Scolymus pe 

fondul diabetului alloxanic la a 3-a zi. 

Nr Martor Alloxan Plante medicinale Plante medicinale + 

Alloxan 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - + - - 

4 - + - - 

5 - + - - 

 



124 

 

Tabelul 21 

Prezenţa corpilor cetonici în urină la administrarea plante medicinale pe fondul diabetului 

alloxanic la a 6-a zi. 

Nr Martor Alloxan Plante medicinale Plante medicinale + 

Alloxan 

1 - - - - 

2 - + - - 

3 - ++ - + 

4 - + - + 

5 - ++ - - 

 

Tabelul 22 

Prezenţa corpilor cetonici în urină la administrarea extrasului din plante medicinale pe fondul 

diabetului alloxanic la a 9-a zi. 

Nr Martor Alloxan Plante medicinale Plante medicinale + 

Alloxan 

1 - ++ - + 

2 - + - - 

3 - +++ - + 

4 - ++ - + 

5 - ++ - - 

- lipsa corpilor cetonici; +  reacţie slab pozitivă; ++  reacţie pozitivă; +++  reacţie intens pozitivă 

Proteinuria în general este consecinţa unor procese patogenice profunde din rinichi şi la 

normali nu se înregistrează. Proteinuria diabetică la om şi la animalele experimentale apare ca 

urmare a unei insuficienţe cronice îndelungate a activităţii insulinice în organism. Apariţia 

proteinurinei persistente în diabet indică începutul unor procese patologice, care în cîţiva ani 

duc la insuficienţa renală. Originea proteinurinei diabetice se pare că este în strînsă legătură 

cu nivelurile glicemiei. Se ştie, că procesele de reabsorbţie în diabet sunt foarte intensive şi 

lucrează la limita de sus a posibilităţilor şi, de aceea, numai o creştere moderată a ratei de filtrare 

glomerulară a proteinelor va duce la o creştere a excreţiei lor cu urina, deşi funcţiile de 

reabsorbţie tubulară practic nu sunt alterate, la ce indică nivelurile normale de microglobulină. 

Aceasta din urmă este recunoscută ca indicator sensibil a capacităţii de reabsorbţie a tubilor 

contorţi. Microproteinuria este direct dependentă de hiperglicemia şi insulinoterapia. 

Tabelul 23 

Prezenţa proteinelor în urină la administrarea extrasului din  plante medicinale pe fondul 

diabetului alloxanic la a 3-a zi. 

Nr Martor Alloxan Plante medicinale Plante medicinale + 

Alloxan 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - + - - 

5 - - - - 
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Tabelul 24 

Prezenţa proteinelor în urină la administrarea extrasului din plante medicinale pe fondul 

diabetului alloxanic la a 6-a zi. 

Nr Martor Alloxan Plante medicinale Plante medicinale + 

Alloxan 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - + - - 

4 - + - - 

5 - + - - 

Tabelul  25 

Prezenţa proteinelor în urină la administrarea extrasului din plante medicinale pe fondul 

diabetului alloxanic la a 9-a zi. 

Nr Martor Alloxan Plante medicinale Plante medicinale + 

Alloxan 

1 - + - - 

2 - + - - 

3 - + - + 

4 - ++ - + 

5 - ++ - - 

+ prezenţa proteinuriei 

-  lipsa proteinuriei 

 La lotul alloxanic se observă prezenţa proteinuriei, care e mai accentuată în a 9-a zi a 

experimentului pe cînd la lotul mixt se observă tendinţa extrasului din plante medicinale de a normaliza 

conţinutul de proteine în urină. 

3.9. Studiul modificărilor indicilor sangvini în dereglările metabolismului sangvin pe 

fondul administrării plantelor medicinale. 

Pe parcursul etapei II a anului 2016 au fost efectuate cercetări în ceea ce priveşte 

modificările indicilor eritrocitari, formula leucocitară, indicii trombocitari, vitezei de 

sedimentare a hematiilor (VSH) şi nivelul glicemiei în dereglările metabolismului glucidic pe 

fondalul administrării  fitopreparatului format din următoarele plante medicinale: 

- Anghinarea (Cynara scolymus) 

- Frunze de nuc (Juglans regia) 

- Ţelina (Apium gravedens) 

-   Salvia (Salvia officinale) 

Obţinerea fitopreparatului: 

Prepararea infuziei: 20 g amestec mărunţit la 600 ml apă clocotită, se lasă la infuzat timp de 

o oră, apoi se strecoară şi se administrează de trei ori pe zi.  

Studiile experimentale s-au efectuat pe şobolanii albi de laborator  cu masa corporală 190-

250 g divizaţi în 4 loturi a câte 10 în fiecare lot: unul de control (martor) şi experimentale (trei). 
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Modelul diabetului zaharat s-a obţinut prin injectarea alloxanului sub forma de  

soluţie de 5%. 

Hiperglicemia este factorul principal care determină severitatea bolii şi este în primul rînd 

consecinţa insuficienţei activităţii insulinice. Sensibilitatea diferită a animalelor la alloxan se manifestă 

foarte evident prin dinamica diferită a hiperglicemiei la injectarea unei şi aceeaşi doze.  

 O dovadă că animalele supuse experienţei sunt afectate de diabet este creşterea 

considerabilă a zahărului în sînge în raport cu formele intacte. Această creştere e cauzată de lipsa 

insulinei.  

 Printre semnele generale ale diabetului zaharat se mai notează şi oboseala, uscături ale 

pielei, mâncărimi ale pielei şi ale organelor genitale, cicatrizarea dificilă a rănilor, chiar şi a celor 

minore, pentru formele mai grave pierderea în greutate, astenie accentuată, pierderea poftei de 

mâncare, greţuri, vărsături, dureri abdominale, somnolenţă, care corespund agravării sindromului 

umoral şi traduc starea de acidoză a organismului. Cauzele care produc diabetul zaharat sunt 

multiple şi acţionează într-o înlănţuire complexă. În apariţia şi dezvoltarea bolii pot participa 

acei factori patogeni, de natură diferită, capabili să producă lezarea directă a aparatului insular 

pancreatic. Factori nervoşi şi endocrini hiperglicemianţi pot determina, printr-o acţiune 

prelungită, o suprasolicitare a pancreasului endocrin, urmată de epuizarea sau lezarea 

degenerativă a celulelor Beta, aşa cum se observă în diabetul hipofizar sau steroid. Indiferent 

însă de natura acestor factori şi de intensitatea acţiunii lor diabetogene, boala apare în primul 

rând la persoane la care există o fragilitate înnăscută sau dobândită a aparatului insular 

pancreatic. 

Reducerea capacităţii ţesuturilor organismului de a asimila glucoza şi creşterea bruscă a 

vitezei gluconeogenezei în celulele ficatului sunt în corelaţie, deoarece intensificarea producerii 

de glucoză în ficat şi eliminarea ei în sînge este reacţia la scăderea utilizării glucozei de către 

ţesuturile periferice, ceea ce şi a fost observat la animalele cu diabet alloxanic. Concentraţia 

glucozei în sînge după administrarea extrasului practic nu a suferit schimbări – 4,31±0,75 mmol/l  

în raport cu lotul martor – 5,70±0,33 mmol/l. La lotul alloxan se înregistrează o creştere 

considerabilă a nivelului glucozei,  care este - 15,01±0,74 mmol/l, o tendinţă de normalizare se 

observ la lotul mixt – 8,18±0,16 mmol/l.      

  Cercetările efectuate au evidenţiat efectul hipoglicemiant al extrasului din plante 

medicinale. La administrarea extrasului din plante medicinale pe fondul diabetului alloxanic se 

observă o reducere evidentă a nivelului de glucoză în sânge.  
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Tabelul 26. 

Nivelul glucozei (mmol/l) în diabetul alloxanic pe fondul administrării extrasului 

din plante medicinale. 

Indicii Martor Alloxan Plante medicinale  Plante medicinale+ 

Alloxan 

Nr.  15 15 15 15 

Glucoza 5,10±0,33 15,01±0,74 4,31±0,75 8,18±0,16 

Pe parcursul multor ani au fost relatate concepţii că în diabetul zaharat nu există 

modificări hematologice, sau dacă chiar există, ele sunt nesemnificative. Însă pe parursul anilor 

aceste concepții au eșuat, deoarece în rezultatul unui șir de experiențe arsenalul opiniilor au 

evidențiat progrese științifice în ceea ce privește modificările elementelor  figurate în diabetul 

zaharat. Aceleași date experimentale au fost constatate în rezultatul cercetărilor noastre. 

 Leucocitele sau globulele albe sunt celule ale sângelui, alături de globulele roșii și 

trombocite. Rolul lor este de a apăra organismul de infecții sau de apărare imunologică 

(limfocitele). Creșterea leucocitelor în sînge se numește leucocitoză. De cele mai multe ori 

creșterea numărului de leucocite denotă prezența unei infecții sau a unui proces inflamator.  În 

urma cercetării am stabilit că valoarea maximă a fost identificată la lotul alloxan 13,56±1,82 l/l, 

ceea ce demonstrează instalarea bolii. La lotul martor s-a stabilit o valoare de 6,97±0,6, raportat 

la lotul mixt ce indică o valoare de 8,88±0,86, astfel observîndu-se o tendință de normalizare.                                                                              

Tabelul 27 

Influenţa extrasului din plante medicinale asupra formulei leucocitare  

din plante medicinale.  

 

Indicii 

 

Martor 

 

Alloxan 

Plante 

medicinale 

Plante medicinale 

+ Alloxan 

Numărul(n) 15 15 15 15 

Leucocite (*109 l/l) 6,97  0,6 13,56 1,82 7,04  0,77 8,88  0,86 

Limfocite (*109ly/l) 4,91  0,39 8,44  0,78 5,12  0,53 4,69  0,42 

Monocite (*109mo/l) 1,24  0,14 1,99  0,29 1,45  0,15 1,91  0,22 

Granulocite(*109gr/l) 1,09  0,11 3,02  0,38 1,37  0,12 1,89  0,19 

Leucocitele  sunt prezente în sânge în proporţii relativ stabile, care pot varia doar în 

funcţie de afecţiunile organismului. De exemplu, o infecţie poate provoca creşterea concentraţiei 

de neutrofile pentru a proteja organismul împotriva bacteriilor. În cazul alergiilor, creşte numărul 

eozinofilelor ce eliberează anumite chimicale (antihistamine) pentru a minimiza efectul alergic. 

Limfocitele pot fi stimulate să producă imunoglobuline (anticorpi), iar în anumite stadii ale 

bolilor (precum este leucemia) se multiplică rapid globulele albe anormale şi imature, crescînd 

numărul de leucocite. 

Proprietăţile fizice ale leucocitelor, precum volumul, conductivitatea şi granularitatea se 

pot schimba din cauza prezenţei celulelor imature sau ale leucocitelor maligne la leucemie. 
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După cum se observă din rezultatele experimentului, diabetul experimental determină 

apariţia leucocitozei puternic pronunţate pe fondul anemiei. 

Este cunoscut că diferitele tipuri de leucocite se  găsesc în sîngele normal, într-o anumită 

proporţie, care rămîne neschimbată atîta timp cît funcţionarea organismului este normală. 

Repartizarea diferitelor categorii de leucocite în sînge se numeşte formula leucocitară sau 

leucograma care se poate da procentual sau în cifre absolute. 

Conţinutul de granulocite în lotul alloxan atestă o creştere atingînd valoarea  de 3,02 ± 

0,38 ×109/l, faţă de lotul martor – 1,09 ± 0,11 ×109/l, iar în lotul la care s-a administrat extrasul  

din plante pe fondalul diabetului experimental, granulocitele ating valoarea de 1,89 ± 0,19 

×109/l, deci are loc o ameliorarea a numărului  de granulocite.  

Monocitele reprezintă aproximativ 4-8 % din numărul total de leucocite. Ele au rolul să 

fagociteze resturi celulare şi macrobiene, diferite particule străine, lipsite de viaţă. Nu 

fagocitează germeni virulenţi şi mai au rolul de a elabora anticorpi. 

Un număr crescut de monocite poate indica: inflamaţie cronică, boala autoimună, infecţii, 

parazitoza, sarcoidoza, neoplazii (leucemii). 

Investigaţiile experimentale pun în evidenţă că nivelul conţinutului de monocite creşte 

pînă la 1,99 ± 0,29 ×109/l în lotul cu diabet alloxanic, în comparaţie cu martorul – 1,24 ± 0,14 

×109/l. La administrarea extractului cercetat numărul de monocite se restabileşte, în comparaţie 

cu lotul alloxan.  

Limfocitele au un rol foarte important în apărarea organismului prin faptul că ele produc 

substanţe numite globuline, ce servesc la sinteza anticorpilor - substanţe cu rol determinant în 

producerea imunităţii.  

În investigaţiile noastre am determinat şi conţinutul de limfocite în loturile experimentale. 

Conţinutul crescut de limfocite s-a înregistrat în lotul cu diabet alloxanic– 8,44 ± 0,78 x109/l  în 

raport cu martorul 4,91 ±0,39 x109/l. În lotul unde s-a administrat extrasul din plante pe fondul 

diabetului experimental nivelul limfocitelor atinge valoarea de 4,69 ± 0,42 x109/l. 

Trombocitele sunt celule ale sîngelui fără culoare, care joacă rol important în coagularea 

sîngelui. Ele împiedică pierderea sîngelui prin aderarea la peretele vasului lezat și prin agregarea 

lor. Micșorarea numărului de trombocite apare adese ca rezultat a unei tulburări separate sau 

proasta funcționare a sistemului imun. 

Numărul trombocitelor scade în cazul: unor afecţiuni ca anemie hemolitică, dereglări 

metabolice, hepatită, leucemie, prezenţa unor anticorpi care distrug trombocitele sau a unor 

toxine bacteriene trombolitice - aşa cum sunt verotoxinele produsele de către unele tulpini 

agresive de Escherichia Coli, coagulare intravasculară diseminată. Cînd numărul de trombocite 

scade sub nivelul  normei trombocitopenie, creşte riscul apariţiei unor hemoragii, la leziuni 

minore, interne sau externe.  
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Tabelul 28 

Influenţa extrasului din plante medicinale asupra indicilor trombocitari în  

diabetul experimental. 

 

Indicii 

 

Martor 

 

Alloxan 

Plante 

medicinale 

Plante medicinale 

+ alloxan 

Numărul(n) 10 10 10 10 

Trombocite (*109 t/l) 308,2  17,4 196,5  10,1 300,7  15,8 279,8  13,3 

Trombocrit (%) 0,162 0,029 0,204  0,048 0,158  0,034 0,176  0,035 

Volumul mediu al 

trombocitelor (fl) 
7,05  0,81 6,47  0,59 6,90  0,78 6,73  0,72 

Distribuţia 

plachetară medie (fl) 
8,95  0,88 10,77  1,69 9,11  1,06 9,83  1,17 

Numărul trombocitelor creşte mai mult sau mai puţin, în caz de deshidratare, în stres, în 

urma unor traumatisme, la sfîrşitul perioadei menstruale, în timpul travaliului, în hemoragii, în 

timpul sau în urma unor intervenţii chirurgicale. De asemenea, valoarea crescută apare în unele 

stări deteriorate ale organismului, ca: infecţii, anemia feriprivă, anumite cancere, reumatism, 

inflamaţii, leucemie mieloidă cronică, posthemoragie. Valoarea prea ridicată a numărului de 

trombocite (trombocitoză), dacă se menţine mai mult timp, conduce la apariţia de trombusuri 

albe spontane, cu posibile consecinţe grave (tromboză, tromboflebită, infarct, accidente 

cerebrale).  

În urma cercetărilor noastre s-a stabilit că în lotul cu diabet numărul de trombocite scade 

atingînd valoarea de 196,5 ± 10,1 x 109 t/l,  faţă de lotul martor ce constituie 308,2 ± 17,4 x 109 

t/l. Rezultatele obținute ne permit să stabilim că în cazul administrării extractului din plante pe 

fondalul diabetului experimental, conţinutul de trombocite în sînge crește (279,8  13,3 x 109 t/l) 

față de lotul cu alloxan (196,5 ± 10,1 x 109 t/l), ceea ce încă o dată dovedeşte influenţa benefică a 

extrasului cercetat. 

Analizând indicii hematologici în baza investigațiilor experimentale a fost stabilită şi 

starea funcțională a indicilor eritrocitari în diabetul alloxanic.  

Orice modificare a statutului endocrin poate induce schimbări şi la nivelul sîngelui. Astfel 

globulele roşii au un rol important în asigurarea echilibrului acido-bazic. Această proprietate se 

datorează, pe de-o parte, globinei care are un caracter bazic, iar, pe de altă parte, membranei, 

care este selectiv permeabilă pentru anioni şi pentru protonul de hidrogen. Majoritatea 

eritrocitelor îmbătrînite sunt distruse la nivelul celulelor sistemului reticuloendotelial din splină, 

ficat şi măduva osoasă, care au capacitatea de a le recunoaşte şi fagocita în câteva minute. 
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Tabelul 29 

Influenţa extrasului din plante medicinale asupra indicilor eritrocitari şi hemoglobinei în  

diabetul experimental. 

 

Indicii 

 

Martor 

 

Alloxan 

Plante 

medicinale 

Plante 

Medicinale + alloxan 

Numărul(n) 10 10 10 10 

Eritrocite(*1012 e/l) 6,55  0,32 6,01  0,22 6,49  0,30 6,23  0,27 

Hemoglobina (g/l) 136,8  5,8 119,7  4,9 140,1  6,2 131,15,2 

Concentraţia 

hemoglobinei în 

eritrocite (g/dl)   

49,12  2,9 42,08  1,7 48,94  2,7 46,95  2,4 

Hematocritul (%) 35,13 1,46 30,11  1,33 33,88  1,41 33,37  1,38 

Când cantitatea eritrocitelor scade sub limita normală, vorbim de anemie, iar cînd 

numărul globulelor roşii este mai mare se instalează poliglobulia. Anemia este caracterizată prin 

oboseală, puls accelerat sau neregulat, dispnee. Reducerea cantităţii eritrocitelor poate fi  o 

urmare a unei hemoragii, sau a afectării, distrugerii ori producerii lor în cantităţi insuficiente în 

organism. Cînd cantitatea de hemoglobină funcţională este redusă, atunci se poate spune că apare 

anemia. În stabilirea unei anemii, pe lângă numărul de eritrocite, se mai efectuează analiza 

hematocritul. 

Rezultatele experienţelor efectuate de noi pe şobolanii albi de laborator au evidenţiat că 

în lotul unde s-a instalat diabetul experimental se observă micşorarea numărului de eritrocite în 

sînge în comparaţie cu lotul martor.  

Conform unor date bibliografice, micşorarea numărului de eritrocite în sînge se atestă la 

creşterea efortului fizic, stres, inaniţie, intoxicaţie, deficit de fier, vitamine şi proteine. 

În cercetările proprii, diminuarea numărului de eritrocite este probabil determinată de 

reacţia organismului la disfuncţia endocrină, inclusiv şi de factorul stresant. Rezultatele 

experimentelor efectuate pe şobolanii albi de laborator au evidențiat că administrarea extractului 

din plante produce o creştere a numărului de globule roşii în sînge, în comparaţie cu lotul cu 

diabet alloxanic.  

Hemoglobina este componenta funcţională pentru transportul gazelor. Din punct de 

vedere chimic, hemoglobina  este o cromoproteină, constituită dintr-o fracţiune prostetică ce 

cuprinde 4 grupuri hem şi una proteică - globina.  În hematii, hemoglobina se găseşte sub mai 

multe forme: hemoglobina redusă şi oxihemoglobină, alături de cantităţi foarte reduse de 

carboxi-  şi methemoglobină. Proprietăţile finale ale hemoglobinei sînt legate atît de gruparea 

prostetică, cât şi de cea proteică, iar anomaliile ivite în sinteza ei  atrag după sine modificări ale 

hemoglobinei. 

Micşorarea nivelului de hemoglobină se exprimă  prin scăderea conţinutului de eritrocite. 

Astfel, în cercetările experimentale norma hemoglobinei este determinată de lotul martor, a cărui 
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valoare constituie 136,8 ± 5,8 g/l, faţă de lotul alloxanic – 119,7 ± 4,9 g/l. Sub influenţa 

extrasului din plante se constată o creştere a conţinutului de hemoglobină, atingînd cifra de 140,1 

± 6,2 g/l, iar în lotul mixt constituie 131,1 ± 5,2 g/l.  

Hipocromia apare când concentraţia medie a hemoglobinei scade sub 30 %. Unii 

cercetători consideră că dereglarea eritropoezei stă la baza anemiilor provocate de infecţii 

cronice, disfuncţii renale, insuficienţe a sistemului endocrin, deficitul proteic. În unele cazuri 

anemiile pot fi cauzate de micşorarea producţiei de eritropoetină – hormon eliberat de rinichi, cu 

rol stimulator asupra eritropoezei.  

Astfel, ca stimulator eritropoetic acţionează şi extrasul cercetat, evidenţiindu-se 

normalizarea ei în lotul mixt, unde concentraţia atinge valoarea de 46,95± 2,4 g/dl în comparaţie 

cu lotul cu diabet experimental 42,08 ± 1,7 g/dl şi cel unde s-a administrat doar extract - 48,94 ± 

2,7 g/dl. 

De asemenea, în cadrul cercetărilor a fost analizat şi hematocritul.  

Hematocritul creşte în deshidratare (transpiraţii excesive, diaree, vărsături), febră, 

poliglobulie (creşterea patologică exagerată a numărului de eritrocite). Hematocritul  scade în 

anemii, hemoragii, hiperhidratare. 

Analiza hematocritului în lotul cu diabet atestă valoarea de 30,11 %, comparativ cu 

martorul – 35,13 %. Valoarea hematocritului la lotul care s-a administrat fitopreparat pe fondalul 

diabetului experimental a atestat o creştere a nivelului lui (33,37 %) comparativ cu lotul alloxan 

(30,11%) ceea ce ne vorbeşte despre influenţa benefică a extrasului cercetat asupra eritropoezei. 

În urma cercetărilor putem evidenţia corelaţia şi interdependenţa dintre numărul 

eritrocitelor şi concentraţia hematocritului, care caracterizează nivelul instalării patologiei, de 

asemenea, am observat aportul extrasului cercetat în ameliorarea  afecţiunilor  hematice.   

Un VSH prea mare, poate fi semnul unui proces inflamator, unei infecţii, unui proces 

tumoral, unor afecţiuni reumatoide,unor modificări cantitative sau calitative ale globulelor roşii. 

Un VSH prea mic, poate fi semnul unei hepatite epidemice, unor modificări cantitative sau 

calitative ale globulelor roşii, apariţiei ciclului menstrual, unei sarcini, unei parazitoze digestive, 

unei alergii. 

Cercetînd VSH-ul în lotul alloxanic se observă modificări, valoarea fiind de 8,82 ± 2,52 

mm/h, faţă de lotul martor – 1,79 ± 0,21 mm/h. Rezultatele experienţelor efectuate pe şobolanii 

albi de laborator arată că diabetul experimental produce o creștere a VSH-lui în sînge în 

comparaţie cu lotul martor, iar extractul cercetat pe fondalul diabetului atestă o normalizare a 

acestui indice - 2,73 ± 0,39 mm/h. 
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Tabelul 30 

Influenţa extrasului din plante medicinale asupra VSH în dereglările metabolismului 

glucidic. 

Indicii Martor Tiocianat 
Plante 

medicinale 

Plante 

Medicinale + tiocianat 

Numărul(n) 10 10 10 10 

VSH (mm/oră) 1,79  0,21 8,82  2,52 1,57  0,15 2,73  0,39 

În experimentul nostru majorarea VSH, în paralel cu diminuarea numărului total de 

eritrocite în sînge, este cauza apariţiei dezechilibrului dintre albuminele şi globulinele din plasmă 

şi a viscozităţii scăzute a sîngelui la şobolani. Putem menţiona că în cazul dat se produce 

dereglarea sintezei proteinelor plasmatice, iar administrarea extrasului cercetat menţine aproape 

de normă acest indice. 

3.10. Studiul efectului hepatoprotector şi insulinotrop al plantelor medicinale pe fondul 

diabetului experimental. 

La etapa I a anului 2017 s-a studiul experimental efectul hepatoprotector şi insulinotrop 

al fitopreparatului cercetat. Fitopreparatul supus cercetării are următoarea compoziţie: 

- Anghinarea (Cynara scolymus) 

- Frunze de nuc (Juglans regia) 

- Ţelina (Apium gravedens) 

- Salvia (Salvia officinale) 

Ficatul gras non-alcoolic este o afecţiune tot mai frecvent întalnită în rîndul persoanelor 

care suferă de diabet. Riscul major al ficatului gras non-alcoolic precum şi al diabetului de tip 2 

îl constituie greutatea în exces.  

Riscul de a apariţie a bolilor de ficat, inclusiv a cancerului de ficat, este mai mare la 

pacienţii care suferă de diabet de o perioadă mai mare de 10 ani. Diabetul creşte riscul apariţiei 

unor afecţiuni ale ficatului, controlul slab al nivelului zaharului din sînge sporind acest risc. În 

timp, se poate ajunge la ciroza sau la cancer al ficatului. 

Rezultatele unui nou studiu publicat în revista de specialitate Diabetes, care sugerează 

faptul că valorile crescute ale enzimelor hepatice, chiar şi la limita superioară a normalului, sunt 

asociate cu o incidentă crescută a diabetului zaharat. 

Rezultatelor obţinute evidenţiază în diabetul alloxanic o creştere a concentraţiei de ALT - 

71,1 U/l în comparaţie cu norma - 44,5 U/L. În lotul unde a fost administrat fitopreparat autohton 

pe fondul diabetului alloxanic nivelul de ALT este de 53,8 U/l  - observîndu-se  tendinţa de 

normalizare a concentraţiei de ALT. 
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Tabelul 31 

Conţinutul ALT  (U/l) şi AST  (U/l) la administrarea fitopreparatului autohton pe fondul 

diabetului experimental. 

Indicii Martor Alloxan Fitopreparatul 

autohton 

Fitopreparatul 

autohton + Alloxan 

Numărul 15 15 15 15 

ALT (U/l) 44,5±3,22 71,1±5,32 40,7±3,19 53,8±4,49  

AST(U/l) 39,92±2,76 112,24±7,27 40,07±2,48 74,61±5,82 

ALT (ALAT), alaninaminotransferaza sau transaminaza glutampiruvica (TGP) este o 

enzimă ce face parte din clasa transferazelor şi catalizează transferul reversibil al grupării amino 

(NH2) de la un aminoacid (alanina) α–cetoglutaratului, ducînd la formarea de acid piruvic şi 

glutamat. Se găseşte în principal în ficat (la nivelul celulei hepatice, aflându-se în special în 

citosol) şi în ordine descrescătoare a concentraţiei în rinichi, miocard, muşchi scheletici şi 

pancreas. 

Dacă metabolismul energetic al celulei hepatice este tulburat prin agenţi infecţioşi (ex. 

virusurile hepatitei virale) sau toxici (medicamente), se produce o creştere a permeabilităţii 

membranei celulare, cu trecerea în ser a componentelor citoplasmatice (citoliza). ALT este 

indicatorul de citoliză cel mai frecvent explorat şi, după părerea majorităţii autorilor, cel mai 

indicat pentru detectarea chiar şi a leziunilor hepatice minime. ALT este mai specifică pentru 

afecţiunile hepatice decît AST. Valorile absolute ale ALT nu se corelează totuşi direct cu 

severitatea lezării ficatului şi cu prognosticul, şi din această cauză determinarile seriate sunt cele 

mai folositoare. Creşterea valorilor ALT în afară de cele menţionate mai sus, au loc în steatoza 

hepatică, pancreatită acută, insuficienţă cardiacă, etc. Aceste disfuncţii deseori apar în cazul 

diabetului zaharat şi respective duc la modificarea funcţiilor ficatului şi valorilor ALT. 

Tabelul 32  

Conţinutul bilirubinei directe şi indirecte (mg/dl) la administrarea fitopreparatului 

autohton pe fondul diabetului experimental. 

Indicii Martor Alloxan 
Fitopreparatul 

autohton 

Fitopreparatul 

autohton + Alloxan 

Numărul 15 15 15 15 

Bilirubina 

directă mg/dl 
3,21±0,33 5,97±0,53 3,04±0,49 4,19±0,31 

Bilirubina 

indirectă mg/dl 
7,22±0,74 12,56±0,47 6,88±0,84 9,68±0,59 

Respectiv,  studiul nostru a evidenţiat faptul că în stadiile incipiente ale diabetului se 

observă unele modificări în direcţia activizării funcţiei hepatice, astfel  nivelul AST creşte de la 

39,92 U/l, (lotul martor) pînă la 112,24 U/l (lotul cu diabet experimental), prezintă interes lotul 

unde s-a administrat fitopreparatul cercetat pe fondul diabetului alloxanic, astfel nivelul de AST  

se reduce până la 74,61 U/l în comparaţie cu lotul alloxanic - 112,24 U/l. 
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AST (TGO) – aspartataminotransferaza este o enzimă ce face parte din clasa 

transaminazelor şi catalizează transferul grupării amino de la aspartat grupului cetonic al 

cetoglutaratului, cu formare de acid oxalacetic. Spre deosebire de ALT care se găseşte în 

principal la nivelul ficatului, AST este întîlnită în mai multe ţesuturi: miocard, ficat, muşchi 

scheletici, rinichi, pancreas, ţesut cerebral, splina, fiind astfel un indicator mai puţin specific al 

funcţiei hepatice. 

Creşteri moderate apar în unele forme de distrofie musculară, în dermatomiozită, 

traumatisme, intervenţii chirurgicale, injecţii intramusculare, eclampsie, pancreatită acută, 

leziuni intestinale, post iradiere locală, infarctul pulmonar, infarctul cerebral, infarctul renal, 

arsuri, hipotermie, hipertermie, intoxicaţii, anemii hemoliţice, hipotiroidism, medicamente care 

produc colestaza, medicamente care produc o afectare hepatocelulară, multe alte medicamente 

pot determina creşteri care în general sunt tranzitorii, dar în anumite cazuri indică o 

hepatotoxicitate. Astfel, şi în cazul diabetului datorită necesităţii consumului mare de 

medicamente au loc modificări a acestei enzime, ceea ce se observă şi în cercetările noastre. 

Rezultatele obţinute ne permit de a menţiona, că la etapele iniţiale ale diabetului zaharat 

are loc modificarea activităţii funcţionale a ficatului. Administrarea fitopreparatului autohton, 

influenţează în mod nemijlocit asupra stării funcţionale  a glandei, ce se explică printr-o tendinţă 

spre normalizare a concentraţiei de AST, ALT în cazul diabetului experimental. 

Bilirubina este produsă în macrofage prin catabolismul enzimatic al fracţiunii hem din 

diverse hemoproteine. Aproximativ 80 % din bilirubina circulantă deriva din eritrocitele 

îmbatrînite. Oxidarea hemului generează biliverdina, care este metabolizată la rîndul sau în 

bilirubină. Restul de 15-20 % din bilirubina circulantă provine din alte surse (distrugerea 

eritrocitelor mature din maduva osoasă hematogenă sau metabolismul altor proteine ce  conţin 

hem – citocromii hepatici, mioglobina musculară, enzime). 

Bilirubina astfel formată circulă în sânge, fiind transportată la ficat sub forma unui 

complex solubil bilirubina - albumina. Deşi bilirubina este legată destul de puternic de albumină, 

ea poate fi extrasă cu uşurinţa din sânge de către ficat. La nivel hepatic are loc conjugarea 

bilirubinei cu acidul glucuronic, sub acţiunea UDP-glucuronil transferazelor. Bilirubina 

conjugată include bilirubin-monoglucuronid, care predomină în ficat, şi bilirubin-diglucuronid, 

care predomină în lichidul biliar. Bilirubina conjugată este transportată în canaliculele biliare, de 

unde este deversată împreună cu bila în căile biliare şi apoi în intestin, unde suferă o serie de 

reduceri succesive cu formare de urobilinogen şi stercobilinogen.  

Nivelurile bilirubinei serice cresc atunci cînd producţia depăşeşte metabolismul şi 

excreţia acesteia. Clinic hiperbilirubinemia apare ca icter – pigmentarea galbenă a tegumentului 

şi sclerelor, care se instalează la valori crescute ale bilirubinei. Creşteri, de asemenea, pot să 

apară la administrarea unor grupe de medicamente, alimentaţie incorectă etc. 



135 

 

În investigaţiile realizate am determinat conţinutul  bilirubinei directe în loturile 

experimentale. Conţinutul crescut de bilirubină directă s-a înregistrat în lotul cu diabet alloxan – 

5,97 mg/dl, în raport cu martorul 3,21 mg/dl. Prezintă interes rezultatele obţinute în lotul unde  s-

a administrat fitopreparatul autohton pe fondul diabetului alloxanic, astfel în această grupă 

conţinutul bilirubinei directe atinge valoarea de 4,19 mg/dl, în raport cu lotul alloxan –5,97 

mg/dl, astfel observăm efectul bioactiv al fitopreparatului cercetat. 

Când nivelurile bilirubinei sunt ridicate este necesară testarea pentru a-i determina 

cauzele. O cantitate prea mare a bilirubinei poate însemna că se produce prea mult, că ficatul nu 

este capabil să elimine bilirubina normal datorită unor blocaje ale canalelor bilei, ca urmare a 

cirozei,  a complicaţiilor provocate de diabetul zaharat, a hepatitei cronice sau probleme 

moştenite cu privire la procesarea bilirubinei. 

Concentraţia plasmatică a bilirubinei neconjugate sau bilirubina indirectă este de: rata cu 

care bilirubina nou sintetizată intră în plasmă (turnover-ul bilirubinei) şi rata eliminării 

bilirubinei de către ficat (clearance-ul hepatic al bilirubinei). 

În urma investigaţiilor s-a constat că conţinutul bilirubinei indirecte, la lotul martor atinge 

valoarea de 7,22 mg/dl, iar în lotul cu diabet experimental – 12,56 mg/dl.  

Un aspect important se observă în lotul unde s-a administrat fitopreparat autohton pe 

fondul diabetului alloxanic ce evidenţiază o scădere a nivelului de bilirubină indirectă – 9,68 

mg/dl. 

Afectarea cronică a ficatului poate duce la perturbarea în mod variabil a funcţiilor 

enumerate, iar imposibilitatea ficatului de a-şi îndeplini funcţiile fiziologice impune – printre alte 

măsuri terapeutice – şi un regim alimentar deosebit. Scopul acestuia este pe de o parte ca prin 

scăderea aportului de substanţe toxice alimentare să nu suprasolicite funcţia de detoxifiere 

hepatică, iar, pe de altă parte, să aducă un aport suplimentar de substanţe care nu mai pot fi 

sintetizate, metabolizate sau stocate de ficat. 

De obicei, bolile hepatice afectează digestia, absorbţia, stocarea şi eliberarea substanţelor 

nutritive, starea funcţională hepatică influenţînd semnificativ statusul nutriţional al individului , 

secundar putînd să apară importante deficite energetice, proteice, vitaminice şi minerale. Gradul 

acestor deficite nutriţionale poate la rîndul sau să contribuie la progresia uneia sau altei boli. 

Cercetarea stării funcţionale a glandelor endocrine în diabetul zaharat reprezintă un 

interes deosebit în legătură cu participarea lor în procesele de menţinere a homeostaziei 

organismului. În structura bolilor endocrine 60 % cazuri revine diabetului zaharat, dintre ele 8 % 

la copii. La baza acestei maladii este însuficienţa absolută sau parţială a insulinei.   
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Tabelul 33  

Conţinutul insulinei (pmol/l) în plasma sangvină la administrarea fitopreparatului 

autohton, pe fondul diabetului experimental . 

Indicii Martor Alloxan 
Fitopreparatul 

autohton 

Fitopreparatul 

autohton + Alloxan 

Numărul 15 15 15 15 

Insulină (pmol/l) 2,43±0,54 0,59±0,17 2,59±0,41 1,48±0,42 

Indiferent de căile de evoluţie insuficienţa insulinică duce în primul rând la dereglarea 

metabolismului glucidic, conduce, de asemenea, la scăderea lipogenezei şi creşterea lipolizei, 

reducerea sintezei proteice condiţionează tulburări a metabolismului vitaminelor, apei şi 

sărurilor.  

Cercetările efectuate au evidenţiat efectul insulinotrop al fitopreparatului cercetat. 

Aceasta se reflectă prin creşterea concentraţiei de insulină în lotul mixt (administrarea 

fitopreparatului pe fondalul diabetului zaharat) până la 1,48 pmol/l în comparaţie cu lotul diabet 

alloxanic – 0,59 pmol/l, norma fiind de 2,43 pmol/l. Rezultatele obţinute demonstrează acţiunea 

biostimulatoare a extractului cercetat asupra stării funcţionale a pancreasului endocrin. 

Fitoterapia se foloseşte cu scopul de a activa procesele reparative în aparatul beta-celular 

al pancreasului, pentru stimularea imunităţii şi în calitate de mijloc pentru a mări bazicitatea în 

organismul înclinat spre acidoză. Ultimul efect al fitoterapiei poate fi folosit şi la bolnavii cu 

diabet zaharat tip I. 

3.11. Studiul stării funcţionale a corticosuprarenalei, tiroidei şi gonadelor în diabetul 

experimental la administrarea extrasului din plante medicinale. 

          Pentru această perioadă s-a propus studiul stării funcţionale a corticosuprarenalei, tiroidei 

şi gonadelor în diabetul experimental la administrarea extrasului din plante medicinale:  

- Anghinarea (Cynara scolymus) 

- Frunze de nuc (Juglans regia) 

- Ţelina (Apium gravedens) 

- Salvia (Salvia officinale) 

Prepararea infuzie: 20 g amestec mărunţit la 600 ml apă clocotită, se lasă la infuzat timp de 

o oră, apoi  se strecoară şi se administrează de trei ori pe zi.  

Studiile experimentale s-au efectuat pe şobolanii albi de laborator  cu masa corporală 190-

250 g divizaţi în 4 loturi a cîte 10 în fiecare lot: una de control (martor) şi experimentale (trei). 

Modelul diabetului zaharat s-a obţinut prin injectarea alloxanului sub forma de soluţie de 5 %. 

Corticosteronul este unul dintre cei mai importanţi glucocorticosteroizi şi este esential 

pentru mentinerea mai multor functii ale organismului.  

Cele mai importante efecte fiziologice ale cortizolului sunt creşterea glucozei sanguine 

(prin stimularea gluconeogenezei), precum şi actiunea antiinflamatorie şi imunosupresivă. 
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Dereglarea metabolismului glucidic pe fondul diabetului zaharat induce activarea unui şir 

de mecanisme compensatorii din partea corticosuprarenalelor. Rezultatele numeroaselor cercetări 

arată rolul important al hormonilor stratului cortical al suprarenalelor în patogeneza diabetului, 

condiţionată de faptul că corticosteroizii exercită un efect antiinsulinic pronunţat. Ei induc la 

nivelul transcripţiei sinteza fermenţilor cheie a gluconeogenezei şi glucozo-6-fosfatazei în ficat, 

frânează glicoliza şi transportul glucozei în muşchi, ţesutul limfoid şi adipos. În afară de aceasta 

glucocorticosteroizii inhibă acţiunea glucagonului şi adrenalinei în glicogenoliză. Toate acestea 

determină efectul hiperglicemic al corticosteroizilor.  

Un interes deosebit prezintă influenţa preparatelor plantelor medicinale asupra funcţiei 

glucocorticoizilor în diabetul zaharat.  

 Astfel o sarcină a studiului dat a fost studierea influenţei extraselor din fitopreparate 

autohtone asupra corticosteroizilor în diabetul experimental.  

Tabelul 34  

 Nivelul corticosteronului (nmol/l) în plasma sanguină în diabetul alloxannic sub 

influienţa extraselor din plante medicinale. 

 

Indicii 

 

Martor 

 

Alloxan 

Plante  

medicinale 

Plante medicinale + 

Alloxan 

Numărul (n) 15 15 15 15 

Corticosteron (nmol/l) 87,88±4,14 182,91±7,82 85,94±4,04 129,67±5,58 

Astfel la administrarea extrasului studiat nivelul corticosteronului este 85,94 4,04 nmol/l 

faţă de martor - 87,884,14 nmol/l. În lotul administrat cu plante medicinale autohtone pe fondul 

diabetului alloxanic valoarea corticosteronului se reduce pînă la 129,67 5,58 nmol/l contra lotul 

cu diabet alloxanic unde nivelul acestui hormon este de 182,917,82 nmol/l. 

Din rezultatele obţinute şi menţionate mai sus se poate de făcut concluzia că extrasele din 

plante medicinal autohtone în diabetul alloxanic au o acţiune inhibitoare asupra 

glucocorticoizilor, care sunt unii dintre principalii hormoni diabetogeni, ca rezultat are loc 

normalizarea glicemiei şi menţinerea homeostazei metabolismului glucidic. 

În evoluţia diabetului zaharat, deseori au loc schimbări a funcţiei tiroidei, care participă şi 

în reglarea metabolismului glucidic, şi se găseşte în anumite interlegături corelative cu 

suprarenalele şi hipofiza. Comparând valorile schimbate a metabolismului general în această 

boală cu datele clinice şi studiul activităţii funcţionale a tiroidei se permite de a evidenţia două 

forme a diabetului zaharat: cu funcţia mărită şi redusă a tiroidei. Autorii menţionează că, funcţia 

majorată a tiroidei cu toate simptomele generale a tiriotoxicozei se constată mai des în cazul 

diabetului insulino-dependent grav la bolnavii de vârstă tânără şi mijlocie, de obicei, la un nivel 

scăzut de colesterină în sânge. Diminuarea funcţiei tiroidei cu manifestările clinice a hipotireozei 

se observă mai des în formele uşoare şi medii a diabetului zaharat noninsulinodependent la 
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bolnavii de vîrstă înaintată, de obicei cu simptome clinico-biochimice a aterosclerozei şi 

hipercolesterolemiei. 

Combinarea dintre diabetul zaharat şi hipotireoză se întâlneşte rar. Deseori, hipotireoza 

pe fondul diabetului zaharat mulţi ani decurge ascuns. Depistarea timpurie a hipotireozei la 

bolnavii cu diabet zaharat are un rol important pentru profilaxia afecţiunilor vasculare în legătură 

cu hipercolesterolemia pronunţată la aceşti bolnavi. 

 Tiroida şobolanilor cu diabet cu mult mai slab absoarbe glucoza. Aceste rezultate au 

demonstrat că insulina in vitro exercită asupra tiroidei o acţiune direct, iar lipsa ei sau scăderea 

nivelului influenţează procesele metabolice în tiroidă, contribuind la dereglarea funcţiei 

tiroidiene în diabetul zaharat. 

 Diabetul zaharat decompensat este însoţit de modificări a reglării tiroidiene, în parte de 

nivelul scăzut în plasmă a triiodtironinei, de asemenea, a fost arătat că metabolismul glucozei are 

un rol important în acţiunea STH asupra tiroidei. Combinarea acestor două maladii deseori duce 

la agravarea ambelor boli.  

Un rol important prezintă influenţa anumitor preparate în echilibrarea stării funcţionale 

nu numai a pancreasului endocrin ci şi a altor glande endocrine dereglate în această patologie. 

Cercetând influenţa extraselor din plante medicinale în diabetul alloxanic asupra 

funcţionalităţii tiroidei se observă următoarele: 

                                                                                                           Tabelul 35  

Nivelul triiodtironinei (nmol/l) şi tiroxinei (nmol/l) în diabetul alloxanic pe fondul 

administrării extraselor din plante medicinale. 

Indicii T3(triiodtironina) T4(tiroxina) 

MARTOR 

n 15 15 

M 2,47 16,83 

m 0,26 1,92 

ALLOXAN 

n 15 15 

M 5,15 29,81 

m 0,43 4,07 

PLANTE MEDICINALE 

n 15 15 

M 2,21 14,76 

m 0,19 2,23 

ALLOXAN + PLANTE MEDICINALE 

n 15 22 

M 3,69 21,17 

m 0,38 2,81 

  T3 este mai activ metabolic decît T4, dar efectul sau este mai puţin prelungit. Concentraţia 

T3 (triiodtironinei) plasmatică în normă este de 2,47 0,26 nmol/l. La administrarea complexului 
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din plante medicinale nu se observă schimbări, valoarea fiind de  – 2,21 0,19 nmol/l. Nivelul T4 

(tiroxinei) la administrarea extrasului din plante medicinale, de asemenea, nu suferă mari 

modificări 14,76 2,23 nmol/l în comparaţie cu norma 16,83 1,92 nmol/l. 

Analizele nivelului plasmatic a T3 şi T4 în diabetul experimental la şobolani mărturisesc 

că de acum în primele stadii a diabetului se observă unele schimbări în direcţia activizării 

funcţiei tiroidei, astfel nivelul T4 creşte până la 29,81 4,07 nmol/l, iar T3 în acelaş timp se 

măreşte până la 2,614 0,104 nmol/l după introducerea alloxanului.  

 Administrarea extrasului cercetat pe fondul diabetului alloxanic duce la o tendinţă de 

normalizare a nivelului triiodtironinei în sânge 3,69 0,38 nmol/l. 

Se poate de considerat că creşterea activităţii tiroidiene în etapele primare a diabetului 

zaharat, când încă lipsesc simptomele unei dereglări majore a metabolismului glucidic, are un 

caracter adaptiv contribuind la sporirea sensibilităţii glucoreceptorilor  celulelor.  

În altă grupă am cercetat influenţa extraselor din plante medicinale asupra conţinutului de 

T4 în plasmă în diabetul alloxanic. În aşa fel la finele cercetărilor concentraţia de T4 în plasmă 

atinge - 21,17 2,81 nmol/l conra lotul cu diabet experimental - 29,81 4,07 nmol/l. 

Rezultatele date permit de a afirma că chiar în primele stadii a maladiei se observă unele 

modificări în direcţia activării funcţiei tiroidei. 

Folosirea preparatelor antitiroidiene contribuie la compensarea diabetului zaharat cu doze 

mai mici de insulină. După vindecarea tiriotoxicozei necesitatea în insulină se reduce cu 20-

100%, rezistenţa la ea dispare, se constată micşorarea nivelului glucozei în urină şi normalizarea 

ei în sînge. 

Deseori în diabetul zaharat de observă hiperfuncţia tiroidiană. Aceleaşi rezultate au fost 

determinate şi în cercetările noastre în lotul unde a fost administrat alloxan. Astfel după 

întroducerea alloxanului se reduce funcţia beta-celulelor, în rezultat are loc o micşorare a 

producerii de insulină. Ca urmare este dereglată toleranţa la glucoză, în legătură cu ce are loc 

majorarea nivelului de glucoză în sânge, deoarece insuficienţa insulinică nu asigură utilizarea 

totală a ei în ţesuturi, prin ce şi se exprimă tulburarea metabolismului glucidic.  

În aceste condiţii în organism se activează alte mecanisme, care i-au parte în reglarea 

metabolismului glucidic, printre care şi tiroida. Participarea ei se exprimă prin hiperfuncţia ei. 

Deci tiroida pe calea măririi cantităţii de hormoni tiroidieni în sânge i-a asupra sa menţinerea 

toleranţii la glucoză. Dar hiperfuncţia îndelungată a tiroidei poate duce la dereglarea stării 

funcţionale a însăşi glandei.  

Investigaţiile ştiinţifice actuale evidenţiază o largă popularitate în realizarea profilaxiei şi 

tratamentului variatelor dereglări care afectează sănătatea populaţiei contemporane. Însăşi 

actualitatea remarcă posibilităţi noi de realizare a cercetărilor ştiinţifice care contribuie in mod 
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adecvat la reînnoirea orizonturilor practicate de milenii. În arsenalul profilaxiei şi terapiei 

contemporane, fitoterapia evidenţiază o tendinţă de ameliorare sau combatere a diabetului 

zaharat. Astfel sunt multe plante medicinale ce pot acţiona asupra funcţiei tuturor glandelor 

endocrine, activând sau inhibând acţiunea lor. 

Bazându-ne pe datele noastre se poate de menţionat că extrasul cercetat experimental are 

o acţiune esenţială asupra stării funcţionale a tiroidei ce se exprimă printr-o tendinţă de 

normalizare a statutului hormonal tiroidian. 

Testosteronul este principalul hormon androgen la barbaţi; sinteza sa se efectuează 

aproape în exclusivitate la nivelul celulelor Leydig testiculare. Secreţia de testosteron este 

controlată de către hormonul luteinizant LH produs de hipofiză şi este supusă unui feedback 

negativ mediat de hipotalamus şi hipofiză. Cea mai mare parte a testosteronului circulant este 

legat de globulina de legare a hormonilor sexuali (SHBG = sex hormone binding globulin). 

Testosteronul este implicat atît în dezvoltarea caracterelor sexuale masculine cît şi în 

menţinerea funcţiei prostatei şi a veziculelor seminale. Aproape toate afecţiunile severe, în 

special cele hepatice, renale, circulatorii şi endocrine pot determina scaderi ale concentraţiei de 

testosteron. Se consideră că numărul de îmbolnăvit de diabet creşte în timpul maturităţii sexuale 

şi în perioada climacterică. 

Frecvenţa tulburărilor funcţiei sexuale la bărbaţii cu diabet zaharat este în mediu 50 %. 

Simptomul primar al dereglărilor sexuale la bărbaţi este impotenţa. Astfel s-a determinat 

concentraţia scăzută de testosteron în sângele bolnavilor cu o durată mai îndelungată a bolii, în 

cazul evoluţiei grave a maladiei, la o compensaţie insuficientă şi la prezenţa microangiopatiei şi 

neuropatiei periferice. 

Patogeneza impotenţei în diabetul zaharat include dereglări de inervaţie, vasculare şi 

hormonale. Funcţia androgenă a testiculelor scade paralel cu mărirea dereglărilor sexuale, dar se 

păstrează funcţia gonodotropă a hipofizei. Un rol important în dezvoltarea diabetului îl are 

neuropatia şi angiopatia diabetică. 

Tabelul 36  

Conţinutul de testosteron(nmol/l) şi estradiol(nmol/l) la administrarea extrasului din plante 

medicinale pe fondul diabetului alloxanic.  

Indicii Testosteron Estradiol 

MARTOR 

n 10 10 

M 18,45 0,94 

m 2,36 0,11 

ALLOXAN 

n 10 10 

M 6,24 0,42 

m 1,41 0,07 
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PLANTE MEDICINALE 

n 10 10 

M 19,98 1,05 

m 3,02 0,11 

ALLOXAN + PLANTE MEDICINALE 

n 10 10 

M 11,18 0,73 

m 1,73 0,09 

În cercetările noastre a fost determinat nivelul scăzut al testosteronului în plasma 

sangvină la şobolanii masculi cu diabet alloxanic ca urmare a tulburărilor din testicule ce apar 

din cauza decompensării patologiei date. Estrogenii sunt responsabili de dezvoltarea caracterelor 

sexuale secundare feminine. Împreună cu progesteronul controlează cele mai importante procese 

reproductive feminine. Cel mai activ biologic dintre estrogeni este 17b-estradiolul. Principalele 

acţiuni ale estradiolului sunt: proliferarea endometrului, efecte asupra vaginului şi glandei 

mamare; de asemenea, are rol în prevenirea osteoporozei şi reducerea riscului cardiovascular. 

Estradiolul este produs în primul rand în ovar (folicul, corp galben), dar cantitati mici se 

formează şi în testicule şi cortexul suprarenalelor.  Aproximativ 98 % din estradiol este legat de 

globulina de legare a hormonilor sexuali (SHBG = sex hormone binding globulin). Nivelul de 

estradiol creşte de-a lungul fazei foliculare a ciclului menstrual în strînsă dependenţă cu  

creşterea şi dezvoltarea foliculului ovarian. În această etapă estradiolul exercită un feedback 

negativ asupra hipofizei determinînd scăderea progresivă a FSH. Spre sfîrşitul fazei foliculare se 

produce o creştere dramatică a concentraţiei de estradiol, moment în care feedback-ul devine 

pozitiv şi produce o secreţie marcată de FSH şi în special de LH care vor declanşa ovulaţia. 

După ovulaţie nivelul estradiolului prezintă iniţial o scădere marcată, dar apoi creşte, pe masura 

formării corpului galben. La sfârşitul ciclului menstrual se constată o scădere importantă a 

nivelului de estrogen, în aşteptarea iniţierii următoarei faze foliculare. Nivelul de estrogen la 

menopauză este în general scăzut datorită diminuării producţiei ovariene. 

Creşteri dramatice ale nivelului de estradiol se pot întîlni atît la bărbaţi cît şi la femei în 

tumori cu celule germinale  sau diferite tumori gonadale. De asemenea, se observă şi reducerea 

concentraţiei estrogenelor la consumarea unor medicamente sau unele patologii endocrine. 

Datele din literatură înregistrează o frecvenţă mare a dereglărilor ciclului menstrual, 

sterilităţii, patologii în timpul sarcinii şi naşterilor, reducerea perioadei de fertilitate la femeile 

bolnave de diabet zaharat în comparaţie cu cele sănătoase. Astfel de dereglări se întâlnesc la 1/3 

femei bolnave. Amenorea la femeile de vârstă reproductivă se observă de 2 ori mai des decât în 

populaţie. Avorturi spontane se constată de 1,3 ori mai des, coeficientul naşterilor la bolnavele 

de diabet zaharat este 1,59, atunci când în normă el este  1,89. Se poate de menţionat deci, că 

frecvenţa şi expresivitatea diferitelor dereglări a funcţiei menstruale depind de durata diabetului, 

gravitatea şi nivelul de compensare a patologiei date. 
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În diabetul zaharat deseori se determină reducerea nivelului de estrogen în plasma 

sangvină. Astfel în cercetările noastre, de asemenea, am depistat concentraţia scăzută de estrogen 

la femelele şobolanilor cu diabet alloxanic. Un interes deosebit prezintă lotul unde au fost 

administrate extrase din plante medicinale pe fondul diabetului alloxanic. Aici se observă o 

tendinţă de normalizare a nivelului de testosteron şi estrogen faţă de lotul alloxanic. 

În prezent se constată o creştere continuă a numărului bolnavilor cu diabet zaharat în 

pofida succeselor obţinute de diabetologie. În diferite ţări ale lumii morbiditatea diabetului 

variază între 0,2-8,8 %. În legătură cu aceasta, în ultimul timp se acordă o atenţie majoră 

măsurilor profilactice şi elaborării metodelor ce asigură regresul şi remisia diabetului. De 

asemenea, se fac investigaţii asupra unor medicamente mai efective pentru tratamentul acestei 

maladii. Un rol important în rezolvarea acestei probleme îl au plantele medicinale. 

Se recomandă întrebuinţarea plantelor medicinale deoarece la ele lipsesc efectele 

secundare, care prin folosirea medicaţiei pe cale de sinteză pot deveni principale. Recomandăm 

combinarea mai multor plante cu efecte terapeutice identice sau apropiate, numite plante 

adjuvante (complex) deoarece măresc eficacitatea, se intercondiţionează, acţionând în aceeaşi 

direcţie asigurând superioritatea acţiunii terapeutice. 

  Există un număr enorm de plante medicinale, dintre care mai mult de 200 pot fi folosite 

în calitate de hipoglicemiante. Multe din ele sunt recunoscute de medicina clinică, multe sunt în 

stadiul de cercetare. 

Recomandăm ca fitoterapia diabetului zaharat să fie încontinuu fără mari întreruperi. 

Întrebuinţarea îndelungată a fitoterapiei îmbunătăţeşte starea generală a bolnavului, scade 

glicemia, ceea ce permite de a reduce doza preparatelor antidiabetice, sau chiar de a exclude 

folosirea lor. Fitoterapia în multe cazuri protejează bolnavii de afecţiunile sistemului 

cardiovascular, retinopatiei şi neuropatiei diabetice, de afectarea rinichilor şi ficatului sau 

îndepărtează apariţia lor. 

De asemenea, recomandăm fitoterapia în cazul diabetului cu scopul de a activa procesele 

reparative în aparatul beta-celular al pancreasului, pentru stimularea imunităţii şi în calitate de 

mijloc pentru a mări bazicitatea în organismul înclinat spre acidoză. Ultimul efect al fitoterapiei 

poate fi folosit şi la bolnavii cu diabet zaharat tip I. 

În cercetarile noastre la administrarea extraselor din plante medicinale se observă o 

reducere a nivelului de glucoză în sânge. Îndeosebi această a fost determinat în lotul unde 

extrasul din plante a fost administrat pe fondul diabetului alloxanic. Considerăm, că acţiunea 

hipoglicemică a extraselor din plante medicinale, în cazul nostru, are loc datorită principiilor 

active ce le conţin precum şi prin intermediul microelementelor, vitaminelor, deoarece unele din 

ele  (zinc, crom, mangan, vitaminele grupei B) participă în reglarea metabolismului glucidic. 
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În tratamentul diabetului zaharat dar mai ales în cazul formei uşoare şi medii folosirea 

acestor complexe cu acţiune hipoglicemiantă, imunostimulatoare influenţează pozitiv atât asupra 

metabolismului, cât şi asupra stării funcţionale a organelor şi sistemelor de organe. 

În baza rezultatelor obţinute putem afirma că  extrasul cercetat normalizează sinteza 

glicogenului, metabolismul proteic şi lipidic, glucoza în sânge datorită proprietăţii antidiabetice a 

complexului. Ca urmare a reducerii nivelului de glucoză în sânge se inhibă şi secreţia 

corticosteronului şi altor hormoni antinsulinici. 

3.12. Identificarea şi caracterizarea principiilor active din preparatul Diaproptin 

(tinctura de propolis) ce influenţează metabolismul glucidic. 

Pe parcursul anului 2018 s-a studiat efectul biostimulator al noului preparat Diaproptin de 

origine naturală în etapele incipiente a diabetului experimental. Apipreparatul supus cercetării se 

prepară: În 100 ml de alcool de 90 % se adaugă 20 g de propolis mărunțit, se  agită timp de 10-

20 minute  pentru ca propolisul să se dizolve în alcool. Amestecul obținut se ține 14 zile la un loc 

întunecos  și rece, într-un vas  de culoare închisă, ce se închide ermetic bine și se amestecă de 2 

ori pe zi. Se păstrează la întuneric și la administrare se filtrează.  

Diabetul zaharat reprezintă una din patologiile societăţii moderne, având o răspândire 

globală şi fiind recunoscută drept una dintre cele mai comune boli cronice din lume, caracterizată 

din punct de vedere biochimic prin tulburări ale metabolismului glucidic, cu hiperglicemie şi 

glicozurie. 

Tratamentul naturist al diabetului zaharat este o tendinţă nouă, dar cu baza încă din cele 

mai vechi timpuri, care se reîntoarce şi studiile asupra efectelor benefice ale acestora sunt 

reînoite de cercetătorii în domeniu. În cadrul laboratorului de Ecofiziologie Umană şi Animală s-

au efectuat studii referitor la studierea efectului şi influenţei tincturii de propolis asupra 

simptomelor clinice şi de laborator în perioada de debut a diabetului experimental.  

Deşi mecanismele de acţiune ale bioflavonoizilor nu sînt perfect elucidate, acţiunea lor 

terapeutică este incontestabilă. Spectrul larg de activitate care li se atribuie s-ar datora rolului pe 

care îl au ca sisteme oxido-reducătoare în mecanismul transferului de hidrogen. În acest mod 

flavonele acţionează în multiple etape ale respiraţiei celulare, metabolismului glucidic, proteic, 

hidroelectrolitic.  

Datele privitoare la efectele tincturii de propolis asupra organismului animal cu condiţii 

patologice induse privesc acţiunile hepatoprotectoare şi antiinflamatoare precum şi investigaţii 

asupra acţiunii epitelizante, asupra permeabilităţii vasculare şi acţiunea antiinfecţioasă. 

 În diabetologie, alături de tratamentul de bază un rol important în profilaxia acestei 

patologii îl are medicina netradițională. În şirul remediilor naturiste un rol deosebit îl are 

propolisul, datorită  diverselor substanțe active cu efect biostimulator. Componentele biologice 

din propolis (flavonoidele, flavone, acizi organici ca acidul cafeic și ferulic, fermenți 
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transhidrogenazici, aminoacizi) modifică proprietățile fizice, chimice și fiziologice ale 

membranei și a proceselor de reacție în celule, are impact regenerator și proliferativ a celulelor β 

pancreatice, stopând evoluția diabetului zaharat și aducând valorile indicilor diabetici (insulina, 

glucoza, corpi cetonici, hemoglobina glicozilată, nivelul de eritrocite, VSH și altele) aproape de 

normă.  

În diabetul zaharat survin o mulțime de modificări clinice a indicilor glucemici și nivelului 

hormonului răspunzător - insulina. Acești doi parametri pot fi aduși la normă prin administrarea 

tincturii de propolis. Conform datelor experimentale obținute, propolisul contribuie foarte 

eficient la reglarea nivelelor de glucoză și insulină în sânge. După cum se observă în tabelul 11, 

nivelul de glucoză în plasma sangvină este modificată enorm la lotul cu diabet experimental -

18,83 ± 0,49 mmol/l. O diferență vizibilă se poate urmări la lotul cărui i s-a administrat Alloxan 

și tinctura de propolis, indicele mediu fiind de 9,06 ± 0,44 mmol/l. Acesta demonstrează că 

diabetul zaharat poate fi luat sub control și ameliorat cu ajutorul tincturii de propolis.  

În compoziția propolisului au fost identificate așa substanțe: galanglină, izolpinină, 

flavonoide (crizină și tectocrizină), diferite substanțe, cu rol important asupra sistemului imun, 

hematologic, digestiv şi endocrin. Componentele biologice active din propolis (flavonoidele, 

acizi organici ca acidul cafeic și ferulic, fermenți transhidrogenazici) modifică proprietățile 

fizice, chimice, fiziologice și cele de reacție în celule.  

Tabelul 37 

Nivelul glucozei (mmol/l) în plasma șobolanilor supuși diabetului experimental pe 

fundalul administrării tincturii de propolis. 

Lotul 

experimental 
Martor Alloxan 

Alloxan  + 

Propolis 

Propolis 

 

Numărul de 

șobolani (n) 
20 20 20 20 

Glucoză 

(mmol/l) 
5,27 ± 0,16 18,83 ± 0,49 9,06 ± 0,44 5,24 ± 0,22 

Acţiunea flavonoizilor în diabetul zaharat este una hipoglicemiantă. În această boală, 

zaharoza este transformată în grăsimi şi astfel circulaţia sangvină la nivelul organelor - ochi şi 

intestin, de exemplu - este oprită. Cu cât glucoza este menţinută mai mult timp la nivelul unui 

organ, ea este redusă de enzima aldosereductază la hexitol - un compus stabil ce nu mai suferă 

transformări. Prin osmoză hexitolul atrage multă apă din sânge şi o reţine în celule, care la nivel 

funcţional sunt marcate. La nivelul ochilor se produce o suprapresiune, în timp ce la nivelul 

intestinului absorbţia compuşilor nutritivi este diminuată. Flavonoizii inhibă activitatea 

aldosereductazei, diminuând astfel tulburările la nivelul ochilor şi normalizând funcţia 

intestinală. Astfel, indicii glucozei în plasma sangvină se modifică mişcorându-se, datorită 

acestor compuşi din tinctura de propolis. 



145 

 

Propolisul contribuie, pe termen lung, la scăderea glicemiei şi a lipemiei într-o manieră mai 

rapidă decât tratamentele convenţionale. Acest fapt se datorează, de asemenea, unui derivat cu 

magneziu al rutozidului, din componenţa propolisului – bogat în vitamina P, ce se manifestă 

direct la nivelul celulelor β din insulele Langerhans din pancreasul endocrin, care sunt stimulate 

să producă insulină. Se poate constata în acest caz înlăturarea sau captarea radicalilor liberi, 

precum inhibarea producerii de interleukină 1β şi a activităţii enzimei NO-sintetază, în așa mod 

diminuând cifrele de pe ecranul glucometrului sau din analizele clinice medicale.  

Studiile efectuate pe animale de laborator la care s-a administrat tinctura de propolis, prezintă 

o creştere a numărului de insuliţe Langerhans din pancreasul endocrin şi ca rezultat o 

hipersecreţie de insulină. Nivelul crescut de insulină determină o scădere a nivelului glucozei 

sanguine şi o acumulare sporită de glicogen în ficat şi alte organe. În acest caz se poate trage o 

concluzie că extractul de propolis potenţează acţiunea hipoglicemiantă pe fondul diabetului 

experimental.  

Indicele insulinei în diabetul experimental este modificat, cantitatea lui scăzând considerabil. 

În urma experimentelor efectuate, am observat că propolisul conduce la mărirea nivelul de 

insulină datorită proprietăților sale. Conform datelor prezentate în tabelul 38, nivelul mediu de 

insulină, la lotul Alloxan + Propolis este de 1,054 ± 0,036 pmol/l, în comparație cu lotul Alloxan, 

a cărui indice este de 0,412 ± 0,039 pmol/l, ceea ce ne demonstrează efectul benefic a tincturii de 

propolis. Insulina joacă un rol foarte important în organism. Modificarea acestui indice induce o 

mulțime de afecțiuni metabolice care apar odată cu instalarea diabetului zaharat experimental, 

care este motivul distrugerii celulelor β pancreatice, producătoare de insulină. Propolisul, la 

rândul său, acționează asupra nivelului de insulină și luptă împotriva diabetului zaharat, sporind 

secreția acestui hormon, aceasta observându-se la lotul Alloxan - 0,412 ± 0,039 pmol/l și lotul 

Alloxan + Propolis cu valorile de 1,054 ± 0,036 pmol/l.  

Tabelul 38 

Nivelul de insulină (pmol/l) în plasma sangvină la șobolanii supuși diabetului 

experimental pe fundalul administrării tincturii de propolis. 

Lotul 

experimental 
Martor Alloxan 

Alloxan  + 

Propolis 
Propolis 

Numărul de 

șobolani (n) 
20 20 20 20 

Insulină 

(pmol/l) 
2,026 ± 0,027 0,412 ± 0,039 1,054 ± 0,036 1,987 ± 0,042 

P  < 0,0001 < 0,0001 > 0,05 

După apariţia simptomelor primare ale diabetului se determină o scădere a nivelului de 

insulină în plasmă (lotul Alloxan cu valorile de 0,412 ± 0,039 pmol/l), de unde putem presupune 

că aceasta se află în dependenţă de expresivitatea schimbărilor degenerativ - necrotice în celula β 

a pancreasului endocrin. În rezultatul deficitului de insulină în diabetul experimental are loc 
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sporirea procesului de descompunere a proteinelor din ţesuturi şi intensificarea procesului de 

pătrundere în fluxul sangvin a aminoacizilor şi, ca urmare, creşte cantitatea de amoniac şi azot în 

urină. Aceste modificări sunt în corelaţie cu gradul insuficienţei insulinice. Astfel, are loc 

intensificarea sintezei fermenţilor-cheie ai gluconeogenezei, ceea ce duce la creşterea producerii 

de glucoză. În acest sens, putem menţiona că în diabetul zaharat nivelul glucozei sangvine creşte 

pe măsură ce conţinutul de insulină se micşorează, deoarece în organism are loc reducerea 

capacităţii ţesuturilor de asimilare a glucozei, aceasta fiind consecinţa diminuării insulinei în 

plasma sangvină. 

În diabetul zaharat de tip II este recomandat propolisul sub formă de tinctură. În această 

formă de diabet, propolisul contribuie la scăderea şi la ţinerea sub control a glicemiei, de 

asemenea, este o bună metodă naturistă de a aduce la normă și nivelul de insulină. Flavonoizii 

din propolis, prin acţiunile lor ca “măturători” de radicali liberi, ca antioxidanţi, ca inhibitori ai 

producţiei de interleukina 1β şi ca inhibitori ai sintezei oxidului nitric (NO), au efecte pozitive în 

prevenirea şi în tratarea diabetului zaharat, scăzând glicemia şi lipoproteinemia. Tratamentul 

diabetului zaharat cu tinctura de propolis nu vindecă boala în sine, dar o ameliorează, având, de 

asemenea, un rol important în prevenirea şi tratarea complicaţiilor (oftalmologice, neurologice, 

cardiovasculare, dermatologice, venoase, renale, sexuale, infecţii) ce pot apărea. 

Recomandări: 

• Întrebuinţarea îndelungată a tincturii de propolis îmbunătăţeşte starea generală a bolnavului, 

scade glicemia, ceea ce permite de a reduce doza preparatelor antidiabetice, sau chiar de a 

exclude folosirea lor. Această terapie în multe cazuri protejează bolnavii de afecţiunile 

sistemului cardiovascular, retinopatiei şi neuropatiei diabetice, de afectarea rinichilor şi 

ficatului sau îndepărtează apariţia lor. 

• Recomandăm tinctura de propolis în cazul diabetului cu scopul de a activa procesele de 

metabolizare a grăsimilor hepatice, pentru stimularea imunităţii şi în calitate de mijloc 

pentru a mări bazicitatea în organismul înclinat spre acidoză.  

• Considerăm că acţiunea hipoglicemică a tincturii de propolis, în cazul nostru, are loc datorită 

principiilor active ce îl conţine acest preparat precum şi prin intermediul microelementelor 

(zinc, crom, mangan), vitaminelor (grupei B), deoarece unele din ele, participă în reglarea 

metabolismului glucidic. În tratamentul diabetului zaharat, dar mai ales în cazul formei 

uşoare şi medii, folosirea acestui preparat cu acţiune hipoglicemiantă, imunostimulatoare 

influenţează pozitiv atât asupra metabolismului, cât şi asupra stării funcţionale a organelor şi 

sistemelor de organe. 
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• Efectul tincturii de propolis asupra pancreasului endocrin este rezultatul acţiunii directe a 

substanţelor biologic active din el, ceea ce conduce la modificarea activităţii secretorii a 

celulelor beta.  

 

IV. Investigarea rolului unor compuşi biologic activi (enzime, terpenoizi, 

polizaharide sulfatate, ficocianină şi fracţii polipeptidice) în procese de 

modulare şi adaptare a organismelor vii. 

4.1. Obţinerea preparatelor de ficocianină din biomasa de spirulină prin extragere şi 

purificare şi determinarea purităţii lor. 

În cercetările noastre anterioare a fost cercetat efectul citratului de Fe (III) şi majorării 

intensităţii de iluminare asupra activităţii superoxid dismutazei şi conţinutului de ficobiliptoteine 

la cultivarea spirulinei în decurs de 144 ore. Se observă un spor al conţinutului de 

ficobiliproteine de cca 1,3 ori la suplimentarea citratului de Fe (III) în concentraţii de 30-40 mg/l 

în regimul de iluminare 3500 lx, precum şi o majorare a activităţii SOD de 1,5-2 ori în limitele 

de concentraţii studiate. Creşterea activităţii SOD este mai pronunţată la cultivarea spirulinei în 

regim de iluminare intensă (5500lx)  (fig.1). 

În prezentul studiu a fost efectuată cultivarea spirulinei în prezenţa citratului de Fe(III)  în 

concentraţii de 15, 30, 45, 60 şi 75, suplimentat porţionat în 1-a şi a 2-a zi de cultivare  a fost fost 

efectuată 7 şi 10 zile, respectiv, după care a fost determinată productivitatea şi conţinutul total de 

ficobiliproteine şi de ficocianină. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Efectul citratului de fier şi regimului de iluminare asupra conţinutului de 

ficobiliproteine şi activităţii SOD în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis. 

   S-a stabilit că cultivarea spirulinei 7 şi 10 zile, respectiv în prezenţa citratului de Fe (III) 

în concentraţii de 15-30 mg/l asigură o acumulare maximă a biomasei (1,2-1,3 şi 1,5-1,6 g/l, 

respectiv), cu un conţinut bogat de ficocianină (22-22,4 %). Conţinutul total de ficobiliproteine 

constituie circa 25 % la cultivare 7 zile, atingînd 27 % în probele cultivare 10 zile.  
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Tabelul 1 

Influenţa citratului de Fe(III) asupra conţinutului de ficobiliproteine la cultivarea 

spirulinei 7 şi 10 zile. 

Fe(Citrat)3, 

mg/l 

Producti- 

vitatea, 

g/l 

Biomasa, 

mg/ml 
A280 A620 A650 

Biomasa, 

mg/0,5ml 

Ficobiliproteine, % din 

biomasă 

Ficocianina 

Ficobili 

proteine 

totale 

7 zile 

0 1,14 16,25 0,269 0,456 0,157 8,13 19,70 23,07 

15 1,22 16,55 0,305 0,515 0,173 8,28 21,95 25,45 

30 1,32 16,60 0,307 0,523 0,173 8,30 22,29 25,69 

45 1,34 19,55 0,375 0,603 0,200 9,78 21,81 25,17 

60 1,35 14,88 0,300 0,442 0,182 7,44 20,06 25,38 

75 1,33 18,70 0,380 0,538 0,202 9,35 19,84 24,08 

10 zile 

0 1,51 20,55 0,481 0,655 0,261 10,28 21,69 27,03 

15 
1,58 

 
19,78 0,397 0,637 0,243 9,89 22,13 27,05 

30 1,60 20,65 0,425 0,670 0,249 10,33 22,42 27,10 

45 1,61 21,00 0,475 0,642 0,245 10,50 21,0 25,68 

60 1,62 18,40 0,380 0,541 0,204 9,20 20,26 24,63 

75 1,60 21,02 0,461 0,617 0,236 10,51 20,16 24,67 

Cultivarea spirulinei timp de 10 zile asigură valori mai înalte ale productivităţii spirulinei 

cu 23-25 %, comparativ cu 7 zile şi în final o cantitate respectiv mai înaltă de ficobiliproteine, 

inclusiv de ficocianină. Rezultatele obţinute au servit ca bază în elaborarea unui procedeu de 

obţinere a biomasei de spirulină cu un conţinut bogat de ficobiliproteine, inclusiv ficocianină, cu 

utilizarea citratului de Fe (III) în calitate de stimulator al productivităţii  şi conţinutului de 

ficobiliproteine. 

Pentru a obţine un randament maxim la extragerea ficocianinei cu apă purificată şi soluţii 

cît mai concentrate a fost stabilit raportul biomasă/extragent (tab. 2). Raportul de 1:2 s-a dovedit 

a fi varianta optimă pentru biomasa de spirulină cu concentraţia iniţială de 20 mg/ml. 

Tabelul 2 

 Randamentul ficocianinei în dependenţă de raportul biomasă/extragent la extragerea ei 

din biomasa de spirulină cultivată 7 zile.  

Raportul 

biomasă 

/extragent 

Biomasa, 
V extractului, 

ml 

Cantitatea 

totală de 

ficocianină, mg 

Puritatea, 

A620/A280 

Randament

ul 

ficocianinei,  

% (din 

biomasă) 
ml mg 

Extracţia cu H2O 

1:1 5 100,0 9,5 13,20 0,93 13,2 

1:2 3 60,0 8,7 10,01 0,91 16,7 

1:3 2 40,0 7,8 6,48 0,95 16,2 

1:4 2 40,0 9,8 6,66 0,93 16,6 



149 

 

Un alt factor care influenţează randamentul ficocianinei şi puritatea ei este termenul de 

cultivare. Conform datelor obţinute (tab. 3), la cultivarea spirulinei 10 zile puritatea ficocianinei 

(A620/A280) atinge valoarea maximă (1,96), iar randamentul are valori similare cu cele obţinute la 

cultivare 15 zile.  

Tabelul 3 

Influenţa termenului de cultivare a spirulinei asupra purităţii şi randamentului ficocianinei 

la extragerea ei din biomasă cu H2O.  

Termenul de  

cultivare a 

spirulinei 

Biomasa  de 

spirulină, mg/ml 

Cantitatea, 

Mg/probă 

Randamentul, 

% 

Puritatea  

(A620/A280) 

7 zile 18,5±0,7 3,40±0,1 18,32±0,7 1,70±0,05 

10 zile 20,0±0,8 3,91±0,1 19,5±0,8 1,96±0,06 

15 zile 20,9±0,8 4,10±0,1 19,6±0,7 1,80±0,06 

  Au fost selectate condiţiile optime care asigură un randament înalt al ficocianinei şi 

identificaţi factorii care influenţează asupra purităţii extractului de ficocianină. S-a stabilit că 

asupra purităţii ficocianinei extrase (A620 /A280) influenţează gradul de salinizare a biomasei. Este 

necesară spălarea biomasei cu apă purificată pentru înlăturarea completă a sărurilor, deoarece 

prezenţa sărurilor contribuie la extragerea nu doar a ficocianinei, dar si altor proteine 

salinosolubile, ceea ce diminuează puritatea ei. S-a stabilit că randamentul ficocianinei extrase 

depinde de: durata cultivării spirulinei,  plenitudinea distrugerii pereţilor celulari ai biomasei de 

spirulină, precum şi  de raportul dintre biomasa distrusă şi extragent.  

În  urma analizei rezultatelor obţinute a fost elaborată schema de realizare a procedeului 

de obţinere a biomasei de sprirulină cu conţinut bogat de ficobiliproteine – sursă de ficocianină, 

utilizînd citratul de Fe(III) în calitate de reglator al  procesului de acumulare a acestora (Fig. 2). 

Schema elaborată  include etapele:  

• Prepararea mediului nutritiv SP-1 (mediul nutritiv modificat Zarrouk) 

• Inocularea spirulinei  

• Cultivarea spirulinei  240 ore la temperatura 30-35 C şi Iluminarea 3500 lx cu 

suplimentarea  porţionată a 30-40 mg/l Fe(Citrat)3 în primele 3 zile de cultivare  

• Separarea biomasei de lichidul cultural 

• Demineralizarea biomasei 

Purificarea ficocianinei. Extractul de ficocianină a fost fracţionat cu (NH4)2SO4 în două 

etape: prima etapă, până la 25 % saturaţie, după care precipitatul a fost îndepărtat, iar, la a doua 

etapă supernatantul a fost supus salifierii cu (NH4)2SO4 pînă la 50 %. Precipitatul de ficocianină 

a fost separat prin centrifugare la 6000 rpm şi a fost dizolvat în 0,05M. Tris-HCI рН 8.0, ce 

conţinea 3 M NaCI.  
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Fig. 2. Schema de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut bogat de ficobiliproteine – 

sursă de ficocianină. 

Următoarea etapă de purificare a ficocianinei a fost realizată pe coloana de fenil-sefaroză 

(Ø = 1.7 сm, h = 5сm) echilibrată cu 0,05 M. Tris-HCI рН 8.0, ce conţinea 3M NaCI, rata de 

eluare 50ml/h. Eluarea în trepte succesive a fost efectuată cu 1, 0.5, 0.25, 0.1 M NaCI, respectiv, 

şi, în final, cu H2O. Primul pic obţinut la eluţie cu 1 M NaCI (fig. 3, linia 2) a fost diluat cu H2O 

si a fost supus cromatografiei pe DEAE-Sepharose, echilibrată cu tampon fosfat de sodiu 0,05 

M, pH 7,5. Fracţia purificată de ficocianină (fig. 3, linia 3) a fost obţinută prin eluţie cu 0.25 M 

NaCI, tampon fosfat de sodiu pH 7,5. Detectarea şi înregistrarea fracţiunii proteice eluate din 

coloană a fost realizată la 280 nm (UV-Uvicord 1, Pharmacia). 

Etapele de purificare pentru obţinerea ficocianinei cu puritatea de grad analitic (A620/A280 

= 4,0) includ salifierea cu (NH4)2SO4 în 2 etape şi cromatografia pe fenil sefaroză şi DEAE-

sefaroză. Avantajul cromatografiei pe fenil sefaroză este că se exclude necesitatea dializei penru 

înlăturarea sărurilor şi se reduce durata de realizare a procesului de purificare. 

Tabelul 4 

Puritatea ficocianinei după purificare prin salififere şi cromatografie. 

Etapa de purificare A620/A280 Volumul sol., ml Concentraţia, mg/ml 

Extract iniţial 1,0 10 1,02 

Salifiere cu 25 % 

(NH4)2SO4 (precipitat) 
1,4 1 0,14 

Salifiere  25 – 50 % 1,8 4 2,50 

Prepararea mediului 

nutritiv SP-1 

Inocularea spirulinei 

Separarea biomasei 

prin filtrare 

Demineralizarea 

biomasei 

Biomasa de spirulină 

cu conţinut bogat de 

ficobiliproteine – 

sursă de ficocianină 

Administrarea citratului 

de fier în concentraţii de 

30-40mg/l  

*Cultivarea spirulinei 

timp de 240 ore : 

Tmperatura 30-35 C  

Iluminarea 3500 lx 
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(NH4)2SO4 

Cromatografia pe 

fenil-sefaroză 
2,2 2 4,50 

Cromatografia pe 

DEAE-sefaroză 
4,0 1,2 6,90 

 

  

               M        1        2         3 

Fig. 3. SDS-electroforeza ficocianinei purificate prin fracţionare cu 25 %-50 % SA (1),  

cromatografie pe Fenil-Sefaroză (2) şi  DEAE-Sefaroză (3); M, markere Eichprotein, kDa. 

Analiza SDS-PAGE a  preparatelor de ficocianină (fig. 3) a  a scos în evidenţă două zone 

abundente de α şi β subunităţilor ficocianinei cu masa moleculară aparentă de 17,8 şi 19,5 kDa. 

Preparatul de  ficocianină, obţinută după purificare pe fenil sefaroză, are un grad de puritate de 

mai mare de 3,3 (A620/A280 = 3,5) şi în afară de subunităţile ficocianina mai conţine şi urme de 

alte fracţiuni  de polipeptide cu greutate moleculară sub 14 kDa şi agregate cu a masa moleculară 

aparentă 40 kDa. Analiza electroforetică a preparatului de ficocianină după purificarea ulterioară 

pe coloana DEAE-Sepharose (A620/A280 = 4,0) demonstrează o puritate ridicată a ficocianinei, 

care poate fi folosită ca o substanţă cu grad analitic. 

Cromatografia în 2 trepte  pe fenil-Sefaroză şi coloane DEAE-Sefaroză permite obţinerea 

ficocianinei purificate care poate fi utilizată pentru hidroliză enzimatică, pentru investigaţii 

medicale şi în alte domenii. În rezultatul cercetării  acţiunii  citratului de Fe(III) în calitate de 

reglator asupra conţinutului de ficobiliproteine la cianobacteria Spirulina platensis, s-a stabilit că 

la cultivarea spirulinei 7 şi 10 zile, respectiv, în concentraţii de 15-30 mg/l compusul  asigură   o  

acumulare maximă a biomasei (1,2-1,3 şi 1,5-1,6 g/l, respectiv), cu un conţinut bogat de 

ficocianină (22- 22,4 %).  Conţinutul total de ficobiliproteine constituie circa 25 % la cultivare 7 

zile, atingînd 27 % în probele cultivare 10 zile. A fost elaborat un procedeu de obţinere a 

biomasei de spirulină cu conţinut sporit  de ficobiliproteine.  

 Astfel, în rezultatul cercetărilor efectuate au fost selectate condiţiile optime care asigură 

un randament înalt al ficocianinei şi identificaţi factorii care influenţează asupra purităţii 

extractului de ficocianină. S-a stabilit că asupra purităţii ficocianinei extrase (A620/A280) 

influenţează gradul de salinizare a biomasei. Este necesară spălarea biomasei cu apă purificată 

55.6 
 

39.2 

 

26.6 

 

20.1 

14.3 
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pentru înlăturarea completă a sărurilor, deoarece prezenţa sărurilor contribuie la extragerea nu 

doar a ficocianinei, dar si altor proteine salinosolubile, ceea ce diminuează puritatea ei. S-a 

stabilit că randamentul ficocianinei extrase depinde de: durata cultivării spirulinei,  plenitudinea 

distrugerii pereţilor celulari ai biomasei de spirulină, precum şi  de raportul dintre biomasa 

distrusă şi extragent. Pentru obţinerea ficocianinei  cu puritatea de grad analitic (A620/A280 = 

4,0)  au fost utilizate salifierea cu (NH4)2SO4  în 2 etape şi cromatografia pe fenil sefaroză şi 

DEAE-sefaroză. 

4.2. Selectarea metodelor şi condiţiilor optime de separare a polipeptidelor obţinute la 

hidroliza enzimatică a ficocianinei. 

  Procesul de obţinere şi   explorare a peptidelor bioactive necesită efectuarea unor etape 

premărgătoare de preparare a sursei proteice de proteine , în cazul dat a ficocianinei.   Pentru 

facilitarea extracţiei ficobiliproteinelor  din biomasa de spirulină  s-a efectuat distrugerea 

pereţilor celulari prin congelarea/decongelarea suspensiei apoase  de biomasă. Următoarea etapă 

a procesului a constituit obţinerea preparatului de ficocianină pură. În acest scop extractul sumar 

de ficobiliproteine  a fost supus salifierii în 2 etape şi purificării prin cromatografie pe coloana de 

Phenyl-sepharose. Analiza electroforetică a preparatelor de ficocianină  obţinute prin fracţionare 

cu  (NH4)2SO4 (25-50 %) scoate în evidenţă prezenţa a 2 benzi abundente  cu masele molare 

aparente 17,8 şi 19,5 kDa, ce aparţin subunităţilor α şi β ale ficocianinei şi alte benzi 

polipeptidice cu mase moleculare  mai jos de 14 kDa şi agregate cu mase moleculare  de circa 40 

kda (Fig.4). Preparatul de ficocianină după purificarea prin cromatografie conţine în principal 2 

benzi, ce constituie subunităţile α şi β, ceea ce demonstrează că cromatografia asigură înlăturarea 

proteinelor balast şi  obţinerea preparatului cu un grad de puritate înalt (A620/A280 = 4,0).    

 

Fig. 4. SDS-electroforeza ficocianinei purificate  prin fractionare cu 25 %-50 % SA (1),  

cromatografie pe coloana de Phenyl-Sepharose (2)  şi  markerele Eichprotein, kDa (3). 

Preparatul de ficocianină a fost supus hidrolizei cu  tripsina,  în raport de 1:20.  După 

separarea proteinei nehidrolizate prin fltru centricon (Cut off masa moleculară 10 kDa),  

hidrolizatul a fost  analizat prin scanarea spectrului UV-VIS (fig. 5 a,b).  
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a

b 

Fig. 5. Spectrele UV-VIS ale hidrolizatelor peptidice ale ficocianinei obţinute la  tratarea  

cu tripsina (1: 20) până (a) şi după înlăturarea proteinei nehidrolizate (b) prin filtru 

centricon. 

Se observă diminuarea picului cromoforului la 616 până la dispariţia lui aproape 

completă, precum şi  a celui al proteinei la 280 nm. Se majorează ponderea peptidelor după 

hidroliză, ceea ce duce la creşterea absorbanţei în intervalul 190-220 nm. 

      Separarea peptidelor obţinute din ficocianină sub acţiunea tripsinei pe coloana de Zorbax 

XDB-C8. C-ficocianina a fost hidrolizată cu tripsina în raport de enzima:substrat 1:10, în timp de 3 

ore. Proteoliza a fost prelungită cu porţiunea adiţională de enzime timp de 24 ore. Peptidele cu 

masa moleculară mai mică de 10 kDa au fost separate de ficocianina nehidrolizată şi peptidele cu 

masa moleculară înaltă prin centrifugare prin filtre moleculare Vivaspin 10 şi Amicon 3 cu MWCO 

(limita de reţinere în kDa) până la 10 kDa şi 3 kDa, respectiv. Preparatele peptidelor obţinute au 

fost precipitate cu acetonă şi după uscarea la aer au fost dizolvate în acetonitril şi analizate la HPLC 

cu faza inversă la coloana completă cu Zorbax XDB-C8. Fracţiile au fost eluate cu gradient de 

acetonitril: 0-40 %, în decurs de 20 min, şi apoi cu 40-100 % 10 min. Spectrul fracţiilor de 

aminoacizi liberi şi peptide cu masa moleculară mai mică de 10 kDa este prezentat în fig.6. 

Conform analizei în lumina fluorescentă au fost detectate 4 peptide obţinute din ficocianină 

cunoscute pentru capacitatea de a emite fluorescenţă la aproximativ 650 nm. Resultatele obţinute 

vor fi utilizate pentru obţinerea unor peptide individuale şi studierea activităţii lor biologice.  
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Fig. 6. Separarea peptidelor din hidrolizatul C-ficocianinei cu tripsina prin HPLC cu faza 

inversă  pe coloana de Zorbax XDB-C18  cu varierea concentraţiei solventului acetonitril. 

În rezultatul analizei fracţiilor obţinute la separarea hidrolizatului triptic al ficocianinei 

pe coloana de Zorbax putem concluziona că hidroliza timp de 24 ore conduce la formarea 

aminoacizilor liberi, care se eluează în primele 7 minute, şi peptidele care se eluează după 7 min, 

şi care includ numeroşi componenţi individuali, inclusiv peptidele 1, 2, 3 şi 4 cu proprietăţi 

fluorescente cu masa moleculară mai mică de 10 kDa.  

Astfel, hidrolizatul obţinut la hidroliza ficocianinei cu tripsina pe parcurs de 24 de ore  

are o componenţă complexă, ceea ce indică asupra faptului că are loc scindarea  beta-catenei 

pînă la aminoacizi liberi şi peptide. De aceea nu este rezonabilă hidroliza îndelungată şi perioada 

de hidroliză trebuie scurtată.  

De asemenea, separarea peptidelor pe coloana Zorbax XDB-C18  este  rentabil  de a fi 

efectuată după separarea polipeptidelor în fracţii aparte, de exemplu prin gelfiltrare sau  prin 

HPLC cu fază inversă pe coloana de Sephasil Peptide C8, cum este descris în continuare. 

1 

2 

3 

4 
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Fig. 7. Profilul peptidelor din hidrolizatul triptic al ficocianinei  separate prin metoda 

cromatografică HPLC pe coloana de Sephasil Peptide C8  la determinare: 

a - prin metoda Lowry (A750) şi b- prin determinarea absorbanţei la 205 nm. Vfracţiei =2,5 ml, 

viteza de eluţie =1 ml/min. 

Cromatografia HPLC cu fază inversă pe coloana de Sephasil Peptide C8 (echilibrată cu 

0,1 % CF3COOH/H2O (v/v) cu utilizarea gradientului liniar 0,1 %  CF3COOH şi 50 % 

acetonitril în 0,1 %  CF3COOH a permis separarea peptidelor în 3 fracţii principale. Identificarea 

fracţiilor peptidice după cromatografie a fost  efectuată  prin 2 metode - după absorbanţa la 205 

nm şi prin metoda Lowry. La compararea celor 2 metode utilizate pentru determinarea 

peptidelor, putem constata, că metoda bazată pe măsurarea absorbanţei la 205 nm este cu mult 

mai sensibilă, comparativ cu metoda Lowry. Conform datelor din literatură s-a stabilit că 

absorbanţa la 205 nm se datorează prezenţei legăturilor peptidice  şi a fost propusă formula 

empirică de determinare a proteinei individuale, bazată pe măsurarea absorbanţei la 280 şi 205 

nm.  Sunt raportate şi alte tentative  de determinare a proteinelor (peptidelor) şi  propuse formule 

de calcul după Abs 205 şi 225 nm. Rezultatele  obţinute confirmă posibilitatea utilizării ambelor 

metode pentru determinarea peptidelor atât în fracţii separate prin cromatografie (fig. 7), cât şi în 

hidrolizatele iniţiale ale ficocianinei. 

Analiza  spectrului peptidic al  hidrolizatului triptic al ficocianinei obţinut la separare prin 

electroforeză în tamponul tris-tricină în gel de poliacrilamidă  în 3 straturi (4, 10 şi 16 %) (fig. 8) 

scoate în evidenţă prezenţa a 4 benzi peptidice cu masele moleculare 1,84,  3,46, 5,49 şi 6,33 kD, 
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precum şi benzile abundente cu mase moleculare 17,8 şi 19,5 kDa ale subunităţilor ficocianinei 

rămase nehidrolizate şi care se separă la filtrare prin centricon, înainte de a efectua cromatografia 

pe coloana de Sephasil Peptide C8.  Se observă diminuarea cantităţii β subunităţii ficocianinei, 

comparativ cu cea a α subuniăţii, care rămîne abundentă şi după hidroliza cu tripsina (fig. 8).  

Deci, putem presupune, că  β subunitatea este mai sensibilă la hidroliză, ceea ce poate fi explicat 

prin particularităţile ei structurale şi accesibilitatea mai mare a legăturilor peptidice pentru 

hidroliză. 

 

Fig. 8. Tricine SDS-electroforeza hidrolizatului triptic al ficocianinei în gel de 

poliacrilamidă. 

Aşadar, rezultatele cercetărilor efectuate, privind posibilitatea obţinerii peptidelor în urma 

hidrolizei triptice a ficocianinei au scos în evidenţă, că la acţiunea tripsinei asupra ficocianinei 

(1:20) în prezenţa mercaptoetanolului după 24 ore are loc hidroliza parţială a ficocianinei, cu 

preponderenţă a β subunităţii. În rezultat se obţine partea proteică hehidrolizată şi fracţiile 

peptidice cu masele moleculare mai joase de 10 kDa.  Restul nehidrolizat ar putea fi supus 

hidrolizei ulterioare cu papaina sau pepsina pentru a obţine un spectru mai variat de peptide cu 

diverse proprietăţi terapeutice.   

4.3. Elaborarea tehnologiilor de obţinere şi separare a fracţiilor  polipeptidice rezultate 

la hidroliza enzimatică a ficocianinei. 

Mecanismul de proteoliză a ficocianinei sub acţiunea papainei. Pentru stabilirea 

mecanismulului de proteoliză a ficocianinei sub acţiunea papainei  a fost  cercetată dinamica  

proteolizei ficocianinei cu papaina (fig. 9). La prima etapă are loc proteoliza limitată a proteinei 

care este însoţită de formarea produsului final - ficocianina-P. Prin extrapolarea porţiunii liniare 

a modificării cantitative la momentul  respectiv, putem obţine o valoare relativ medie a masei 

moleculare a C-ficocianinei-P, egală cu 82,3 % din masa proteinei native. C-ficocianina-P este 

heterogenă în componenţa sa, incluzînd atât - şi -catenele intacte, cât şi fragmente ale 

acestora). Prin urmare, prima fază a modificărilor calitative ale substratului indică hidroliza C-
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ficocianinei după mecanismul de proteoliză limitată. Proteoliza ulterioară are loc ca o reacţie de 

ordinul pseudo întâi (porţiunea liniară a dependenţei). Acest lucru demonstrează, că la a doua 

etapă se petrece clivajul proteinei în profunzime,  exclusiv după mecanismul (one by one). 
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Fig. 9. Modificarea conţinutului proteinei restante cu  masă moleculară înaltă pe parcursul 

hidrolizei  C-ficocianinei cu papaina. 

 Produsele peptidice ale C-ficocianinei după proteoliză cu papaina. Pentru precizarea 

masei moleculare aparente a peptidelor obţinute în rezultatul hidrolizei cu papaina (1:10)  fracţia 

a fost dializată, uscată şi dizolvată în tamponul Tris-tricină. Electroforeza a fost efectuată în 

sistemul de gel discontinuu (4-10-16.5 % PAAG) (fig. 10). 

 

                                                                         0         30       60     180     300      600    min 

Fig. 10. Separarea peptidelor ficocianinei obţinute la proteoliză cu papaina prin SDS-

PAGE în sistemul Tris -tricină (5, 10 şi 16.5 % gel). M - markere; 0-600 min - timpul de 

hidroliză; P1-P4 - fragmente de peptide. 

  Au fost detectate 4 benzi polipeptidice (p1-p4) cu greutăţi moleculare mai mici de 8,2kD 

(fig. 10). Masele moleculare ale peptidelor au fost determinate prin densitometrie (tab. 5). S-a 

constatat că zona abundentă p3 reprezintă peptida cu masa moleculară aparentă de 3,017 kDa. 

După analiza densitometrică a produselor de hidroliză proiectate pe datele structurii terţiare a C-

ficocianinei, punctele de scindare cu papaina se află între helixurile din α-catena.  Astfel, 

formarea fragmentului de peptidă din α-catena ce conţine cromoforul 84, ca urmare a 

proteolizei limitate a C-ficocianinei este foarte probabilă. Peptidele obtinute vor fi utilizate 

pentru analiza ulterioară a activităţii lor biologice posibile. Analiza detaliată a mecanismului de 

hidroliză a ficocianinei cu tripsina este prezentată în publicaţia recentă. 

M  

 
 
 

17,2 

14,6 

8,24 

6,38 
 
2,56 

p1 

p2 

p3 

p4 
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Tabelul 5 

Masele moleculare aparente ale polipeptidelor ficocianinei obţinute la proteoliză cu 

papaina (determinate prin analiza densitometrică). 

Nr. liniei 

/timpul reacţiei, 

min 

Catena, 

fragmentul 

1 

/0 

2 

/30 

3 

/60 

4 

/180 

5 

/300 

6 

/600 

Masa 

moleculară 

aparentă a 

peptidelor, 

kDa 

  

β-catena/α-

catena 

16,65 16,67 16,88 16,65 16,65 16,54 

p1 - - 11,180 11,580 10,320 8,591 

p2 - - 5,527 5,297 5,146 5,070 

p3 - 3,626 3,420 3,284 3,083 3,017 

p4 - - 1,994 1,872 1,691 1,691 

În continuare  este propusă schema elaborată de noi,  referitoare la realizarea tehnologiei 

de separare şi obţinere a fracţiilor polipeptidice rezultate la hidroliza enzimatică a ficocianinei.  

Schema de realizare a tehnologiei de separare şi obţinere a fracţiilor polipeptidice, 

rezultate la hidroliza enzimatică a ficocianinei 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ea include etapele: a) obţinerea preparatelor de ficocianină purificată (extragerea din 

biomasa de spirulină, purificarea prin salifiere şi cromagrafie); b) selectarea condiţiilor de 

hidroliză  enzimatică a ficocianinei (pH-ul şi temperatura mediului de reacţie, raportul enzimă: 

ficocianină, durata hidrolizei); c) separarea hidrolizatului de restul de proteină nehidrolizată 

(precipitare cu ATA, filtrare la centricon, gel-filtrare); d)separarea, obţinerea şi detectarea 

fracţiilor de peptide bioactive (separare  prin cromatografie cu fază inversă, colectarea fracţiilor 

de peptide şi identificarea lor); e) liofilizarea peptidelor bioactive şi etichetarea lor. 

 

 

Obţinerea preparatelor de ficocianină purificată (extragerea din 

biomasa de spirulină, purificarea prin salifiere şi cromagrafie) 

Selectarea condiţiilor de hidroliză  enzimatică a ficocianinei (pH-ul şi 

temperatura mediului de reacţie, raportul enzimă: ficocianină, durata 

hidrolizei) 

Separarea hidrolizatului de restul de proteină nehidrolizată 

(precipitare cu ATA, filtrare la centricon, gel-filtrare) 

Separarea, obţinerea şi detectarea fracţiilor de peptide bioactive 

(separare  prin cromatografie cu fază inversă, colectarea fracţiilor 

de peptide şi identificarea lor) 

Liofilizarea peptidelor bioactive şi etichetarea lor 
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4.4. Testarea acţiunii biologice a fracţiilor polipeptidice  obţinute  din ficocianină. 

Pentru determinarea capacităţii antioxidante a fracţiilor de polipeptide obţinute la hidroliza 

ficocianinei au fost analizate următoarele probe: proba de referinţă - ficocianina (0,5 mg/ml), 

hidrolizat cu tripsina (mg/ml), 3 hidrolizate cu tripsina (0,122, 0,151 şi 0,227 mg/ml), 2 

hidrolizate cu papaina (0,238 şi 0,68 mg/ml). Rezultatele sunt prezentate în tabelul 6. 

  Tabelul 6 

Capacitatea antioxidantă a fracţiilor de peptide obţinute din ficocianină la hidroliza ei cu 

tripsina şi papaina, determinată prin metoda ABTS+ (Abs 734nm).  

Proba  de polipeptide obţinute din ficocianină Concentraţia, mg/ml % de inhibiţie 

1. Proba de referinţă - ficocianina 0,500 56,70 

2. Hidrolizat cu tripsina - 1 (<30kDa) 0,122 20,31 

3. Hidrolizat cu tripsina - 2 (<30kDa) 0,151 27,00 

4. Hidrolizat cu tripsina - 3 (<30kDa) 0,227 29,86 

5. Hidrolizat cu papaina - 1 (<10kDa) 0,238 6,60 

6. Hidrolizat cu papaina  - 2 (<30kDa) 0,340 66,0 

Datele experimentale obţinute demonstrează că probele de polipeptide obţinute la 

hidroliza ficocianinei cu ambele enzime manifestă capacitate antioxidantă. O capacitate 

antioxidantă maximă  (66 % inhibiţie) se observă în  hidrolizatul papainic şi care întrece valoarea 

probei de referinţă  cu 16 %. În rezultatul cercetărilor efectuate putem concluziona că toate 

fracţiile de polipeptide cu masa moleculară (<30 kDa) obţinute din ficocianină la hidroliza cu 

papaina şi tripsina posedă  capacitate antioxidantă. Hidrolizatul de polipeptide cu masa 

moleculară (<10 kDa) posedă o capacitate antioxidantă minimă (6,6 % inhibiţie), dat fiind faptul 

că la utilizarea filtrului membrană (cut off 10 kDa) celelalte peptide cu masa moleculară mai 

înaltă de 10 kDa rămîn pe filtru. 

  Pentru obţinerea peptidelor bioactive din hidrolizatele proteice şi separarea lor de 

ficocianina hehidrolizată se recomandă de utilizat centricoane cu membrane ce permit trecerea 

prin filtru a peptidelor cu mase moleculare mai mari de 10kDa (cut off 10kDa - 30kDa). 

4.5. Studiul influenţei selenitului de fier şi regimului de iluminare asupra productivităţii 

conţinutului de ficobiliproteine, seleniu şi fier în biomasa cianobacteriei spirulina 

platensis. 

 În mod standard spirulina în proporţii industriale este cultivată pe mediul Zarouk sau cu 

unele modificări ale lui cu o componenţă echilibrată de macro- şi microelemente. Administrarea 

în mediul de cultivare a cantităţilor excesive sau insuficiente de elemente chimice, precum şi 

expunerea culturii la acţiunea unor factori fizici poate provoca dezechilibru în sistemul 

fotosintetic, diviziunea celulelor, dereglarea proceselor de creştere. Din cele menţionate rezultă 

importanţa selectării condiţiilor de cultivare, a compuşilor şi a concentraţiilor utilizate în 

supliment la mediul de cultivare în aşa mod, încât sa nu fie perturbate procesele vitale.  
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 Un parametru esenţial la cultivarea spirulinei în proporţii industriale prezintă 

productivitatea, ai cărei indici caracterizează în linii generale starea culturii. Analizând 

rezultatele obţinute s-a observat că intensitatea luminii reprezintă un factor important în 

acumularea biomasei de spirulină, cultivată atât în lipsa selenitului de fier, cât şi în prezenţa lui. 

Astfel, productivitatea probei martor cultivată la iluminare intensă este cu 28,58 % mai înaltă 

decât martorul cultivat la o iluminare normală (fig. 11). 
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Fig. 11. Productivitatea, conţinutul de fier şi seleniu în biomasa spirulinei la cultivare în 

prezenţa selenitului de fier. 

Productivitatea capătă valori de 1,22-1,28 ori mai mari la iluminarea intensă (5500 lx) 

faţă de iluminarea normală (3500 lx) (fig.11). Rezultatele cercetărilor au demonstrat că atât la 

cultivare în regim de iluminare intens probei martor sau îl depăşesc neesenţial cu 2-8 %. (5500 

lx) cît şi normal (3500 lx), suplimentarea selenitului de fier în concentraţii de 15-45 mg/l nu 

manifestă efect stimulator asupra productivităţii încât valorile cantitative se situează la nivelul 

martorului. 

În ce priveşte acumularea fierului în biomasa de spirulină, se poate afirma că conţinutul 

de fier variază în dependenţă de regimul de iluminare şi concentraţia selenitului de fier 

administrat în mediul de cultivare. Conţinutul de fier acumulat în biomasă se majorează 

concomitent cu creşterea concentraţiei selenitului de fier administrat în mediul de cultivare, 

pentru toate cazurile studiate la 3500 lx şi 5500 lx (fig. 11, 12). Valori cantitative mai înalte au 

fost semnalate în variantele experimentale obţinute la cultivare în regim de iluminare intens 

(5500 lx).  
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Fig. 12. Conţinutul de fier şi seleniu în biomasa spirulinei la cultivare în prezenţa 

selenitului de fier. 

Astfel, asupra conţinutului de fier influenţează semnificativ regimul de iluminare, încât la 

administrarea compusului în concentraţie maximă (45 mg/l) în regim de iluminare de 5500 lx 

conţinutul de fier este de 2,77 ori mai înalt decât în proba obţinută la cultivare în regim de 

iluminare de 3500 lx. Conţinutul maxim de fier se acumulează în biomasa cultivată în regim de 

iluminare intens la suplimentarea mediului de cultivare cu concentraţie maximă de selenit de fier 

(45 mg/l), valorile cantitative întrecând de 3,64 ori valoarea martorului, ceea ce constituie 690 

mg% din biomasă. 

Pigmenţii ficobilinici, caracteristici cianobacteriilor au funcţia de antene secundare 

pentru captarea energiei luminii şi de protecţie antioxidantă a celulelor. În figura 13 sunt 

prezentate datele cu referire la suma ficobiliproteinelor în componenţa biomasei de spirulină 

cultivată în prezenţa selenitului de fier cu aplicarea celor 2 regimuri de iluminare.  

După cum demonsrează rezultatele obţinute, deşi iluminarea intensă a sporit 

productivitatea spirulinei nu  se observă un efect  pozitiv asupra sintezei ficobiliproteinelor. La 

utilizarea aceloraşi concentraţii de selenit de fier valorile cantitative înregistrate erau  

de 1,13-1,32 ori mai mici la cultivare în regim de iluminare intensă, comparativ cu cele 

determinate la cultivare în regim de iluminare de 3500 lx (fig. 13). Administarea selenitului de 

fier în concentraţii de 15-45 mg/l la cultivare în regim de iluminare 3500 lx nu manifestă efect 

stimulator asupra sintezei ficobiliproteinelor, valorile cantitative fiind cu 2,27-9,44 % mai mici 

ca în proba martor.  
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Fig. 13. Conţinutul de Se-ficobiliproteine  în biomasa spirulinei la cultivare în prezenţa 

selenitului de fier. 

Rezultatele investigaţiilor efectuate asupra capacităţii spirulinei de a acumula seleniu la 

cultivare în prezenţa selenitului de fier au permis de a constata faptul că, în ambele cazuri 

spirulina acumulează  seleniu cu creşterea concentraţiei selenitului de Fe (III) şi nu se observă 

varieri esenţiale ale productivităţii. Astfel, spirulina acumulează în biomasă până la 258,27 mg% 

de selen la administrarea concentraţiei de selenit de fier − 45,00 mg/L, la cultivare în regim de 

iluminare 3500 lx şi până la 235,38 mg% seleniu la cultivare în regim de iluminare 5500 lx.  

Întrucât scopul final al cercetării date este de a obţine un conţinut cît mai înalt de 

selenficobiliproteine, inclusiv selenficocianină, am determinat conţinutul de seleniu în extractul 

sumar de ficobiliproteine pentru a selecta variantele cu conţinut maxim (tab.7). Spre deosebire de 

acumularea fierului în biomasă, regimul de iluminare mai intens nu manifestă  efect stimulator 

asupra acumulării seleniului în fracţia de ficobiliprpteine, astfel încât valori cantitative mai înalte 

de seleniu  de 1,4-1,5 ori se obţin la cultivare în regim de iluminare 3500 lx.  

Conform rezultatelor obţinute se observă că conţinutul de seleniu determinat  în biomasa 

de spirulină şi în extractul sumar de ficobiliproteine creşte odată cu creşterea concentraţiei 

selenitului de fier administrat la mediul de cultivare. 

Tabelul 7  

Conţinutul de selen în biomasa de spirulină şi în extractul sumar de ficobiliproteine. 

Nr 

Concent

raţia 

FeSe, 

mg/l 

Biomasa 

analizată, 

mg 

Se în biomasă, Ficobili 

Proteine,

mg 

Se în extract 

sumar de 

ficobiliproteine 
mcg/L mg/kg 

mcg/l Mg/kg 

Iluminare 

3500 lx 

15 11,6 1552,30 883,66 6,8 85,43 6,28 

30 12,35 4330,95 1753,42 6,5 161,03 12,39 
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45 11,40 5888,40 2582,63 6,08 168,42 13,85 

Iluminare 

5500 lx 

15 15,50 1918,95 619,02 7,86 67,29 4,28 

30 18,65 6933,20 1858,77 8,1 143,13 8,84 

45 18,50 8709, 0 2353,78 8,62 152,25 8,83 

Un conţinut de seleniu în limitele  de 0,628 – 1,385 mg% de seleniu se obţine în extractul 

sumar de ficobiliproteine, rezultat la cultivare în regim de iluminare 3500 lx, iar la 5500 lx − un 

conţinut de la 0,43-0,88 mg% Se. Astfel, putem constata că regimul de iluminare de 3500 lx este 

mai favorabil pentru acumularea Se în ficobiliproteine.  

4.6. Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei de spirulină cu un conţinut înalt de 

ficobiliproteiene, seleniu şi fier. 

Stabilirea concentraţiei optime a selenitului de fier s-a realizat folosind metoda planificării 

matematice a experienţelor biologice (Maximov 1980). Dependenţa procesului de acumulare a 

biomasei, a ficobiliproteinelor, selenului şi fierului de nivelul de „jos” (-) şi de cel de „sus” (+) 

al intervalului de concentraţie a compusului a fost stabilită, folosind modelul liniar al 

experienţei factoriale cu două nivele de concentraţie a unui singur factor. Astfel a fost 

elaborată matricea de activitate şi alcătuite ecuaţiile de regresie ce exprimă dependenţele date  .  

În baza matricei elaborate au fost planificate şi efectuate o serie de experienţe ce au permis 

determinarea concentraţiei optime a selenitului de fier cu efect de reglare, folosind Metoda 

„Box-Wilson” sau „Mişcarea pe gradient”. Pentru compusul cercetat a fost determinat pasul de 

variere conform planului „mişcarea pe gradient” în direcţia semnului coeficientului de regresie, 

modificând concentraţia selenitului de fier în direcţia optimului la care să fie realizat conţinutul 

maxim al indicelui cercetat în biomasă. 

 Deoarece efect stimulator mai vădit asupra productivităţii ce reprezintă un indice de bază 

ce caracterizează creşterea şi dezvoltarea spirulinei şi asupra acumulării fierului în biomasă a fost 

înregistrat la cultivarea spirulinei în regim de iluminare 5500 lx ulterior au fost montate 

experienţe monofactoriale cu cultivarea spirulinei doar în acest regim.  

Tabelul 8  

Matricea dependenţei procesului de acumulare a biomasei, ficobiliproteinelor, fierului şi 

seleniului în biomasa de spirulină de nivelul concentraţiei selenitului de fier. 

Indicele cercetat 
Nive 

-lul 

Concentra- 

ţia mg/l 

Coef. 

de regresie, b0 

Coef. 

de regresie, b1 

Ecuaţia de 

regresie 

Productivitatea 
„-” 

„+” 

30 

45 
1,15 -0,01 Y=1,15-0,01 

Ficobiliproteine 

% BAU 

„-” 

„+” 

30 

45 
22,79 -0,85 Y=22,79-0,85 

Fier mg/%BAU 
„-” 

„+” 

30 

45 
664 26,73 Y=664+26,73 

Selen mg/%BAU 
„-” 

„+ 

30 

45 
210,63 24,75 Y=210,63+24,75 
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Schema  de realizare a procedeului de obţinere a biomasei de spirulină îmbogăţite cu Se- 

ficobiliproteine, fier şi seleniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretic, după cum demonstrează datele obţinute în urma aplicării planului „Mişcarea pe 

gradient”, conţinutul de seleniu şi fier poate fi majorat în continuare în biomasă prin majorarea 

concentraţiei selenitului de fier administrat. Dar în procesele tehnologice de producere a 

biomasei de spirulină este important, reieşind din destinaţia ei (valorificarea drept sursă de selen 

ficocianină) de a ţine cont şi de valorile productivităţii, parametrul de bază, ce caracterizează 

creşterea şi dezvoltarea, precum şi de valorile indicilor biochimici. Astfel încât majorarea 

concentraţiei selenitului de fier peste 45 mg/l duce la scăderea productivităţii, concentraţia de 45 mg/l 

de selenit de fier este cea mai optimală.  

În baza rezultatelor obţinute propunem următorul procedeu de majorare a productivităţii, 

a conţinutului ficobiliproteinelor, precum şi de seleniu şi fier biomasă:  

➢ Se prepară mediul nutritiv SP-1 cu conţinut echilibrat de macro şi microelemente  

➢ În mediul nutritiv se inoculează suspensia de S. platensis CNM-CB-11 în cantitate de 0,40 

g/l în recalcul la biomasă absolut uscată (BAU). 

➢ La 24 ore de la inocularea culturii  de spirulină se suplimentează selenitul de fier în 

concentraţie de 45 mg/l. Cultivarea se realizează conform parametrilor: temperatura de 27-

29oC, iluminarea de 5500lx.  

➢ În ziua a 10-a biomasa se separă de lichidul cultural prin filtrare se desalinizează, se 

resuspendează în apă distilată şi se congelează sau se liofilizează. Avantajul procedeelor 

elaborate constă în faptul că se obţine o cantitate sporită de biomasă de spirulină (1,14 g/l) cu 

un conţinut înalt de ficobiliproteine (23,64 % BAU), inclusiv selenficocianină (19,5 %), 

seleniu (235,38 mg%) şi fier (690,73 mg%). Biomasa produsă poate fi utilizată în calitate de 

sursă de produse nutraceutice cu efecte antioxidante, antiproliferative, imunomodulatoare 

Inocularea culturii de Spirulina platensis CNM CB-04 pe mediul SP-

modificat şi cultivarea ei 24 ore 

Administrarea selenitului de Fe(III) în concentraţie de 45mg/ml 

Separarea biomasei de lichidul cultural, demineralizarea şi 
distrugerea pereţilor celulari 

 

Menţinerea condiţiilor de cultivare: temperatura pH 9,5 - 10,0, durata 

cultivării 10 zile, 29
o

C, Iluminarea 3500-5500 lx 

 

 

Determinarea conţinutului de Se-ficobiliproteine, fier şi seleniu în 

biomasă 
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precum obţinute şi fracţii de peptide bioactive rezultate la hidroliza enzimatică a 

selenficocianinei. 

4.7. Evaluarea spectrului de peptide  la fractionarea  prin metode  cromatografice  a 

hidrolizatelor enzimatice ale ficocianinei si se-ficocianinei. 

Hidrolizatele ficocianinei cu papaina au fost supuse separării prin gel-cromatografie pe 

coloana de G-50, iar soluţiile eluate, care se deosebeau după culoare, au fost separate în 4 fracţii 

aparte, care au inclus  şi cele 2 picuri proieminente (fracţia 2 –  primul pic şi fracţia 3 – al doilea 

pic) (fig. 14 a). La separarea hidrolizatului triptic al ficocianinei prin gel-filtrare (fig. 14 b) se 

observă 4 picuri, primul dintre care este colorat în albastru şi se eluează după volumul liber si 

care poate reprezinta restul de proteină nehidrolizată,  după care urmează 2 picuri peptidice (fr. 

2-3) şi ultima - fracţia 4, care, probabil, reprezintă fracţia de aminoacizi liberi.  

                      

                            a                                                                    b 

Fig. 14. Gel-filtrarea pe coloana de sefadex G-50 a hidrolizatelor peptidice obţinute la 

hidroliza ficocianinei cu papaina (a) şi tripsina (b). 

A fost trasat spectrul UV-VIS al fracţiilor colectate separat după gel-filtrare şi efectuată 

analiza lor comparativă ( fig. 15a şi 15b). Spectrul UV-VIS al fracţiilor peptidice 3 şi 4 din 

hidrolizatul papainic diferă  de fracţiile 1 şi 2 prin prezenţa a 2 maximumuri  de absorbţie la 620 

şi 350 nm, caracteristice pentru cromopeptide.  

Prezenţa cromopeptidelor în hidrolizat a fost observată şi de Swanson la analiza 

spectrului de absorbţie al peptidelor obţinute  la hidroliza ficocianinei cu tripsina. Din rezultatele 

obţinute se observă că absorbanţa peptidelor la 280nm variază de la caz la caz, valorile maxime 

fiind înregistrate în fracţiile 3 şi 4, ceea ce demonstrează predominarea peptidelor legate cu 

cromoforul. 
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Fig. 15. Evaluarea spectrului UV-VIS al fracţiilor peptidice obţinute la gel-filtrare. a) 

hidrolizatul papainic al ficocianinei: fr. 1- cul. oranj, fr.2- cul. roşie, fr.3 – cul. verde şi fr.4 

- cul. albastră; b) hidrolizatul triptic al ficocianinei: fr.2 – cul roşie şi fr. 3 – cul. albastră. 

Scanarea spectrului UV-VIS al fracţiilor obţinute la gel-filtrare în cazul hidrolizatului 

triptic al ficocianinei (fig. 15 b) a scos în evidenţă că  cele  2 picuri (fr. 2 şi 3 , fig. 15 b) sunt 

peptide legate cu cromoforul. Totuşi, în rezultatul  hidrolizei are loc modificarea cromoforului în 

fracţiile peptidice şi apariţia unui platou întins în diapazonul de 450-620 nm şi a 2 picuri 

proieminente la 420 nm.  

Prezenţa picului de absorbţie la 420 nm ar putea aparţine unor cromopeptide izomere. 

Acest fapt poate fi legat de transformarea cromoforului, în condiţii  de hidroliză mai avansată a 

subunităţilor α şi β. A fost detectată şi prezenţa unei fracţii cu masa moleculară relativ joasă în 

hidrolizatul triptic, care posibil denotă prezenţa  aminoacizilor liberi (fig. 14 b).  

Pentru evaluarea comparativă a componenţei peptidice, hidrolizatele ficocianinei şi Se-

ficocianinei cu papaina şi tripsina au fost supuse cromatografiei prin metoda HPLC cu faze 

inverse pe coloana de ResourceTM RPC. (Vcol=3ml, 1ml/min, gradient: sol A − 0,1 % 

CF3COOH în H2O şi B – 50 % sol A şi 50 %  acetonitril), fiind filtrate prealabil prin centricon 

(cut-off< 30kDa). În ambele hidrolizate papainice se observă prezenţa în principal a 3 fracţii de 

peptide şi doar în hidrolizatul ficocianinei - în cantităţi minime a unei fracţii neadsorbite, care se 

eluează cu tamponul iniţial (fig. 16 a).  
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                             a                                                                                  b 

Fig. 16. Evaluarea comparativă a profilului peptidelor din hidrolizatele ficocianinei şi Se-

ficocianinei cu papaina (a) şi tripsina (b) după separarea lor prin cromatografia HPLC cu 

faze inverse pe coloana de ResourceTM RPC. 

 Peptidele din fracţiile obţinute după separarea pe coloana de ResourceTM RPC a 

hidrolizatelor papainice şi triptice (fig. 16 a şi b) au  fost determinate  cantitativ prin metoda 

Lowry, iar în rezultatul analizei profilului peptidelor din ambele hidrolizate triptice putem 

constata că ele conţin şi fracţii de peptide care ar putea avea proprietăţi similare (fracţiile 7-13). 

Totuşi, în cazul hidrolizatului triptic al ficocianinei spectrul peptidelor este diferit de cel al  

hidrolizatului Se-ficocianinei  şi conţine suplimentar încă 2 fracţii: una  nedsorbită şi alta,  care 

se eluează  la aplicarea gradientului cu concentraţii mai înalte de acetonitril (fr. 15-18).    

Studiul comparativ al electroforegramelor ficocianinei şi Se-ficocianinei au scos în 

evidenţă prezenţa şi în componenţa Se-ficocianinei a celor 2 subunităţi − α şi β cu mase 

moleculare identice cu cele ale ficocianinei (fig. 17). Rezultate similare au fost relatate si de 

cercetătorii chinezi la compararea benzilor electroforetice ale preparatelor purificate de 

ficocianină şi Se-ficocianină. 

 

Fig.17. Electroforegrama preparatelor de ficocianină şi Se-ficocianină, obţinute la 

purificare prin cromatografie pe  Phenyl-sepharose. 

Aşadar, rezultatele obţinute în prezenta lucrare au scos în evidenţă similaritatea profilului 

fracţiilor de peptide obţinute la hidroliza ficocianinei şi Se-ficocianinei cu papaina la separarea 
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lor prin HPLC cu faze inverse. Totodată, se observă un spectru mai variat de peptide în cazul 

hidrolizatului triptic al ficocianinei, comparativ cu cel al Se-ficocianinei. Prin analiza spectrelor 

UV-VIS a fost demonstrată prezenţa cromopeptidelor în hidrolizatele papainic şi triptic al 

ficocianinei. 

4.8. Determinarea activităţii antioxidante a hidrolizatelor peptidice obţinute  din 

ficocianină şi Se-ficocianină. 

       Investigaţiile  unor cercetători au demonstrat că peptidele bioactive obţinute din proteine 

alimentare manifestă proprietăţi antimicrobiene, antihipertensive, antitrombotice şi de diminuare 

a nivelului de colesterol, de îmbunătăţire a absorbţiei minerale, precum şi efect imunomodulator. 

Un interes sporit faţă de identificarea unor noi  peptide bioactive de origine naturală a permis 

comunităţii ştiinţifice să cerceteze nu doar plantele, dar şi algele ca o resursă abundentă de 

substanţe cu efect benefic asupra organismului uman.  

  Spirulina este pe larg utilizată în ultimele decenii nu doar în alimentaţie, dar şi în scopuri 

medicinale, datorită proprietăţilor sale nutritive şi curative înalte. Un interes aparte din punct de 

vedere aplicativ prezintă ficobiliproteinele (proteine-pigmenţi) din spirulină, în special C-

ficocianina, care posedă un şir de proprietăţi bioactive, astfel ca efect antitumoral, activitate 

antivirală şi antioxidantă, acţiune hematopoetică, antialergică şi imunomodulatorie. Cu toate că a 

fost stabilită activitatea antitumorală a ficocianinei, totuşi cercetările referitoare la activitatea 

biologică a peptidelor obţinute prin hidroliza enzimatică a ficocianinei sunt într-un număr foarte 

limitat.  Există oportunităţi enorme de a valorifica eficient peptidele bioactive obţinute din 

ficocianină pentru utilizarea lor în tratamentul, prevenirea şi atenuarea diferitelor afectiuni, 

inclusiv şi a cancerului.  Scopul lucrării a constituit studiul capacităţii antioxidante a peptidelor 

produse din ficocianină la hidroliza ei cu tripsina şi pepsina.  

Schema tehnologiei de  obţinere a fracţiilor polipeptidice rezultate la hidroliza enzimatică 

a ficocianinei şi Se-ficocianinei include etapele: a) obţinerea preparatelor de pigmenţi purificaţi 

(extragerea din biomasa de spirulină, purificarea prin salifiere şi cromagrafie); b) selectarea 

condiţiilor de hidroliză  enzimatică a ficocianinei şi Se-ficocianinei (pH-ul şi a temperaturii 

mediului de reacţie, raportul enzimă: ficocianină, durata hidrolizei); c) stoparea reacţiei şi 

separarea hidrolizatului de restul de proteină nehidrolizată (inactivarea enzimei prin prelucrare 

termică sau cu inhibitori, precipitare cu ATA de 20 %, filtrare prin membrane centricon sau gel-

filtrare), d) separarea fracţiilor de peptide prin cromatografie HPLC;  e) determinarea 

concentraţiei peptidelor şi  concentrarea fracţiilor pînă la o concentraţie standard 0,5mg/ml şi 

conservarea  peptidelor bioactive. 

În hidrolizatele peptidice ale ficocianinei, obţinute după separarea proteinei nehidrolizate la 

filtrare prin centricon (cut off 30kDa), a fost determinată activitatea lor antioxidantă, fiind 
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precedată de determinarea cantitativă a conţinutului de peptide prin metoda Lowry şi 

standardizarea probelor (tab. 9). 

Tabelul 9 

Capacitatea antioxidantă a fracţiilor de peptide  obţinute din ficocianină şi Se-ficocianină 

la hidroliza lor cu tripsina şi papaina, determinată prin metoda ABTS+ (Abs 734nm). 

Nr probei 

analizate 

Prode de peptide din hidrolizat de ficocianină şi  

Se-ficocianină (0,5 mg/ml) 
% de inhibiţie 

1 Proba de referinţă - ficocianina 56,70 

2 Hidrolizat cu tripsina – 1 (<30 kDa) 83,27 

3 Hidrolizat cu tripsina – 2 (<30 kDa) 89,37 

4 Hidrolizat cu tripsina – 3 (<30 kDa) 65,69 

5 Hidrolizat cu papaina – 1 (<10 kDa) 13,86 

6 Hidrolizat cu papaiina – 2 (<30 kDa) 97,02 

7 Proba de referinţă – Se-ficocianina 33,50 

8 Hidrolizatul Se-ficocianinei cu tripsina (<30 kDa) 83,34 

9 Hidrolizatul Se-ficocianinei cu papaina (<30 kDa) 77,55 

Studiul comparativ al hidrolizatelor peptidice ale ficocianinei Se-ficocianinei  (tab. 19) 

scoate în evidenţă activitatea antioxidantă maximă a hidrolizatului cu papaina (97,02 % de 

inhibiţie), care întrece valoarea probei de referinţă (56,7 %) de 1,71 ori. Hidrolizatele peptidice 

cu tripsina din 3 experimente diferite (probele 2, 3 şi 4) atestă de asemenea valori  relativ înalte 

(83,27, 89,37 şi 65,69 % inhibiţie, respectiv), ce depăşesc capacitatea antioxidantă a ficocianinei 

de 1,15-1,57 ori. Hidrolizatul peptidic cu papaina cu masa moleculară < 10 kDa posedă o 

capacitate antioxidantă minimă (13,86 %).  O capacitate antioxidantă înaltă posedă şi fracţiile 

peptidice din hidrolizatele triptic şi papainic ale Se-ficocianinei – 83,34 şi 77,55 %, respectiv. 

Rezultatele obţinute  indică asupra faptului, că  la separarea peptidelor bioactive  de proteina 

restantă  prin filtrare cu centricon este raţională utilizarea membranei  cu dimensiunile porilor  

mai mari (cut-off < 30 kDa), deoarece  permite  obţinerea unui spectru mai larg de peptide. 

Astfel, se evit pierderile cauzate de acumularea unor peptide pe suprafaţa membranei  la filtrare 

din cauza gradientului de presiune, ceea ce afectează transportul lor selectiv prin membrana cu 

pori de dimensiuni mai mici (cut-off < 10 kDa).. 

  Unele rezultate experimentale mai recente au demonstrat  că Se-ficocianina  din Spirulina 

platensis îmbogăţită cu seleniu reduce inflammarea in  colitele induse  cu dextran sulfat de sodiu 

la şobolani prin inhibarea  activării NF-κB. Atât peptidele obţinute  din ficocianină, cât şi cele 

derivate din Se-ficocianină ar putea manifesta şi alte activităţi biologice importante. 

După cum am menţionat mai sus şi conform datelor din literatură, varierea spectrului de 

peptide poate fi realizată la hidroliza ficocianinei cu enzime de specificitate diferită şi depinde şi 

de alţi factori. Pentru a optimiza procesul hidrolitic de producere a peptidelor antioxidante din 

ficocianină cu alcalaza, cercetătorii chinezi au studiat efectul raportului  [E]/[S], a temperaturii şi 

duratei de enzimoliză asupra gradului de hidroliză. Condiţiile de hidroliză optime pentru 
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prepararea peptidelor din ficocianină au fost următoarele: temperatura enzimolizei − 44.9℃, 

durata − 6,4 ore şi [E]/[S] − 3,6 %.  În acest caz a fost obţinut un hidrolizat de peptide din 

ficocianină cu o capacitate de anihilare a radicalilor anionului de superoxid  de 75,39 %. Astfel, 

rezultatele cercetărilor noastre demonstrează că peptidele produse din ficocianina şi Se-

ficocianină la hidroliza cu  tripsina şi papaina posedă valori sporite ale capacităţii antioxidante şi 

care întrec valorile capacităţii antioxidante ale ficocianinei şi a Se ficocianinei. Hidrolizatul 

papainic cu conţinut de peptide cu masa molecucară mai joasă (cut-off <10 kDa) a manifestat o 

capacitate antioxidantă de circa 4 ori mai joasă, comparativ cu cea a ficocianinei, fapt cauzat de 

pierderea unor peptide acumulate pe membrană pe parcursul filtrării. 

Unele rezultate experimentale mai recente au demonstrat că Se-ficocianina  din Spirulina 

platensis îmbogăţită cu seleniu reduce inflammarea in  colitele induse  cu dextran sulfat de sodiu 

la şobolani prin inhibarea activării NF-κB. Putem concluziona că atât peptidele obţinute la 

enzimoliza ficocianinei, cât şi cele derivate din Se-ficocianină ar putea manifesta şi alte activităţi 

biologice importante. 

4.9. Sinteza orientată a exopolizaharidelor la cianobacteriile Spirulina platensis şi Nostoc 

linckia sub influenţa unor factori fizico-chimici. 

Studiul dinamicii acumulării exopolizaharidelor acide la cianobacteria Spirulina platensis 

la cultivare în 2 etape în prezenţa NaCl şi CuSO4▪5H2O.  Pentru extragerea exopolizaharidelor 

de pe suprafaţa peretelui celular al cianobacteriei Spirulina platensis 200 ml suspensie de 

spirulină a fost separată de lichidul cultural prin filtrare, iar biomasa a fost spălată cu 40 ml apă 

purificată şi supusă filtrarii cu aplicarea unei pompe cu vid cu acumularea EPZ în extractul apos. 

După spălarea repetată a biomasei cu încă 10 ml apă purificată, extractele au fost colectate 

împreună. Cercetările anterioare au demonstrat că la suplimentarea mediului cu 0,25-0,5M NaCl 

şi CuSO4*5H2O (1-4 mg/l) are loc eliminarea preponderentă a EPZ în lichidul cultural. În 

studiul dat izolarea EPZ (extrase în prealabil cu apa la filtrare în vid) a fost efectuată prin 

precipitarea cu acetonă rece în raport de 1:4 (V:V).A prezentat interes studiul efectului 

suplimentării  în a 8-a zi de cultivare a două săruri - 0,25 şi 0,5M  NaCl  şi 1,2 şi 4 mg/l 

CuSO4▪5H2O, precum şi a intensităţii de iluminare (3500 şi 5500 lx) asupra conţinutului  de 

exopolizaharide acide şi sulfatate în biomasă la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în 2 

etape (tab. 20). Analizînd datele referitoare la cantitatea de biomasă obţinută în a 11-ea zi de 

cultivare se observă diminuarea valorilor productivităţii spirulinei  cu creşterea concentraţiei de 

NaCl la ambele regimuri de iluminare, iar concentraţia de 0,75 M s-a dovedit a fi  toxică pentru 

creşterea şi dezvoltarea culturii de spirulină. În toate cazurile studiate, cu excepţia probelor 

cultivate în prezenţa 0,5M NaCl, conţinutul de exopolizaharide în lichidul cultural avea valori 

mai înalte, comparativ cu cele recuperate la extragerea cu H2O, urmată de filtrarea în vacuum.  
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Rezultatele obţinute (Tab.10) au scos în evidenţă că la cultivarea cianobacteriei Spirulina 

platensis în 2 etape cu suplimentarea CuSO4▪5H2O/l (1, 2 şi 4 mg/l) la ambele intensităţi de 

iluminare are loc sporirea producţiei de exopolizaharide acide şi sulfatate.  

Totuşi, se observă că utilizarea în a 8-a zi de cultivare a doi factori de stress: 

suplimentarea CuSO4▪5H2O (2 mg/l) şi majorarea intensităţii de iluminare (5500 lx) induc o 

sporire de 2-4 ori a producerii de exopolizaharide acide ( inclusiv şi polizaharide sulfatate), faţă 

de proba de referinţă  şi obţinerea unei cantităţi maxime de exopolizaharide acide de 238,3 g/kg 

sau 23,8 % din biomasă. 

Tabelul 10 

Influenţa intensităţii de iluminare şi suplimentării NaCl şi CuSO4▪5H2O asupra 

conţinutului  de exopolizaharide acide şi sulfatate  produse de cianobacteria Spirulina 

platensis la cultivare în 2 etape. 

N 
Sărurile 

suplimentate la a 2-

a etapă de cultivare 

Producti 

vitatea la 

a 11-a zi, 

g/l 

Biomasa 

totală*, mg 

Fracţia 1 * 

exopolizaharide 

(Lichid cultural după 

concentrare, 96,15 

ml) 

Fracţia 2 * 

exopolizaharide 

(Extract 

exopolizaharide, 

50ml) 

Exopoli

- 

zaharid

e acide 

totale, 

mg/g 

sau 

g/kg 

∆E600 
mg/g 

biomasă 
∆E600 

mg/g 

biomasă 

Iluminarea 3500lx 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

K1 

0,25M/lNaCl 

0,5M/l NaCl 

1mg/lCuSO4▪5H20 

2mg/l CuSO4▪5H20 

4mg/l CuSO4▪5H20 

 

1,03±0,02 

0,96±0,06 

0,78±0,05 

1,02±0,07 

1,01±0,08 

1,03±0,08 

 

309,60 

286,50 

260,40 

309,00 

302,70 

303,00 

 

0,059 

0,032 

0,013 

0,148 

0,167 

0,171 

 

45,98 

26,95 

12,05 

115,57 

133,13 

136,18 

 

0,031 

0,039 

0,031 

0,044 

0,054 

0,045 

 

12,62 

17,20 

15,00 

18,30 

22,50 

18,40 

 

58,60 

44,15 

27,05 

133,87 

155,63 

154,58 

Iluminarea 5500lx 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

K2 

0,25M/lNaCl 

0,5M/l NaCl 

1mg/lCuSO4▪5H20 

2mg/l CuSO4▪5H20 

4mg/l CuSO4▪5H20 

1,15±0,08 

1,07±0,06 

0,99±0,03 

1,11±0,04 

1,27±0,05 

1,12±0,06 

 

345,30 

321,00 

297,90 

330,90 

382,20 

334,50 

0,144 

0,080 

0,033 

0,128 

0,331 

0,245 

100,63 

57,9 

26,73 

93,34 

208,98 

176,74 

0,066 

0,103 

0,098 

0,097 

0,089 

0,064 

24,10 

40,40 

41,50 

36,90 

29,30 

24,10 

124,73 

98,30 

68,23 

130,24 

238,30 

200,84 

*p≤0,05 

Studiul dinamicii acumulării exopolizaharidelor totale şi acide la cianobacteria 

Spirulina platensis la cultivare în două etape în prezenţa Na2SeO3 şi sursei suplimentare de 

carbon. Scopul la etapa dată de cercetare a constituit elaborarea unui procedeu de obţinere a 

exopolizaharidelor cu conţinut de Se din cianobacteria Spirulina platensis. În scopul sintezei 

sporite a EPZ la cianobacteria Spirulina platensis a fost utilizată cultivarea în 2 etape, unde în 

calitate de reglatori ai acestui proces au servit atât Na2SeO3, cât şi sursa suplimentară de carbon 

şi varierea regimului de iluminare. 
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A fost studiat efectul suplimentării sursei de carbon (NaHCO3) cu şi fără adaos de 

Na2SeO3 asupra productivităţii spirulinei şi cantităţii de exopolizaharide totale şi acide, precum 

şi varierea intensităţii de iluminare de la 3500 la 5500 lx la a 2-a etapă de cultivare (fig. 18-19). 

Valorile productivităţii se majorează cu durata de cultivare, iar în toate variantele testate cu 

aplicarea factorilor fizico-chimici creşte proporţional şi are valori mai înalte, comprativ cu proba 

de referinţă, indiferent de factorul aplicat (cu excepţia V3 în ziua a 10-ea) (fig.18).  

Pentru a stabili influenţa intensităţii de iluminare asupra producerii exopolizaharidelor  

totale şi  acide sufatate (EPZ şi PZS), cantitatea acestora a fost determinată prin 2 metode, 

respectiv: 1) metoda antron şi 2) cu Alcian blue. În acest scop au fost extrase EPZ din mostre de 

spirulină, cultivate pe durata de 5-20 zile: proba de referinţă (K) − cultivată la 3500 lx, iar 

celelalte probe cultivate 7 zile la 3500 lx şi restul perioadei − la 5500 lx cu şi fără adaos de 

reglatori chimici.  

 

Fig. 18. Influenţa suplimentării sursei de carbon cu şi fără adaos de Na2SeO3 şi intensităţii 

de iluminare asupra productivităţii la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în 2 

etape. 

 K- proba de referinţă cultivată la 3500 lx; V1- proba cultivată primele 7 zile la 3500 lx şi din 

ziua a 8-a la 5500 lx; V2- proba cultivată  din ziua a 8-a cu adaos de 2 g NaHCO3 şi la 5500 lx; 

V3 –proba cu adaos de Na2SeO3 în primele 3 zile şi din ziua a 8-a cu adaos de 2 g NaHCO3 şi la 

5500 lx; V4 – proba cultivată cu adaos a cîte 15 mg/l Na2seO3de în a 8-a, 9-a şi a 10-ea zi , 2 g 

NaHCO3 şi la 5500 lx. 

Analiza cantităţii de exopolizaharide totale (determinate cu antron) la adaosul reglatorilor 

chimici şi varierea regimului de iluminare (de la 3500 la 5500 lx) a scos în evidenţă, că 

comparativ cu proba de referinţă are loc sporirea producerii  acestora în toate variantele testate 

cu şi fără Na2SeO3, atingînd un spor maxim de cca 1,2-1,4 ori în a 20-a zi, faţă de proba de 

referinţă cultivată la 3500 lx (fig. 19).  



173 

 

 

Fig. 19. Exopolizaharide totale produse de cianobacteria Spirulina platensis sub acţiunea 

unor reglatori chimici (NaHCO3 cu şi fără adaos de Na2SeO3) la cultivare în 2 etape cu 

majorarea regimului de iluminare în a 8-a zi de la 3500 până la 5500 lx. 

Conţinutul PZS creşte proporţional cu durata cultivării (fig. 21), iar majorarea doar a 

intensităţii de iluminare în ziua a 8-a (pînă la 5500 lx) fără adaos de reglatori chimici nu 

influenţează asupra cantităţii de PZS determinată în fracţia de exopolizaharide produse de 

spirulina cultivată pînă la 15 zile, iar după termenul de 15zile se observă majorarea  concentraţiei  

lor, atingînd valoarea maximă în a 20-a zi (85 mg/l). Aceeaşi legitate se manifestă şi în cazul 

exopolizaharidelor totale (fig. 20).  
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Fig. 20. Exopolizaharide sulfatate, produse de cianobacteria Spirulina platensis sub 

acţiunea unor reglatori chimici (NaHCO3 cu şi fără adaos de Na2SeO3) la cultivare în 2 

etape cu varierea regimului de iluminare în a 8-a de la 3500 până la 5500 lx. 

Au fost testate şi 3 variante de cultivare a spirulinei (V2-V4) prin îmbinarea varierii 

regimului de iluminare (de la 3500 lx primele 7 zile la 5500 lx restul perioadei) cu adaosul unor  

reglatori chimici (Fig. 20) V2 − a 2g NaHCO3; V3 − a câte 15 g Na2SeO3 porţionat în primele 3 

zile şi din ziua a 8-a adaosul a 2 g NaHCO3; V4 − a 2 g NaHCO3 şi cîte 15 g Na2SeO3 porţionat 

(3 zile consecutiv începînd cu a 8-a zi).  

În ce priveşte producerea de polizaharide sulfatate se observă o creştere semnificativă a 

cantităţii acestora pînă la ziua a 15-a la suplimentarea Na2SeO3 şi NaHCO3 la a 2-a etapă de 
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cultivare (în ziua a 8-a), iar la suplimentarea Na2SeO3 în primele 3 zile de cultivare se observă o 

majorare continuă a cantităţii de PZS, începând cu ziua a 10-a, atingînd valoarea maximă de cca 

100 mg/l în a 20-a zi. Cercetări similare privind efectul unor reglatori chimici şi al varierii 

regimului de iluminare asupra productivităţii şi a cantităţii de exopolizaharide  au fost efectuate 

şi asupra cianobacteriei Nostoc linckia. 

Izolarea şi obţinerea EPZ din cianobacteria Nostoc linckia. La etapa iniţială au fost 

selectate condiţiile de extragere a EPZ ataşate pe peretele celular. Extragerea acestora cu H2O 

purificată şi alţi reagenţi ca 0,1M EDTA, 0,5 M NaCl nu au permis solubilizarea lor. A fost 

testată şi aplicarea unor soluţii de 0,1, 0,2, 0,3 şi 0,5 N NaOH, ceea ce a condus la solubilizarea 

parţială sau totală a EPZ (tab. 11). 

Analizînd datele prezentate în tab. 1, observăm că extragerea cantităţilor maxime de EPZ  

se efectuează în variantele c şi d, cîte 262,9 şi 263 mg/g, respectiv. În variantele a şi b au fost 

înregistrate cantităţi mai diminuate de EPZ (176,0 şi 210,0 mg/g), fapt legat de concentraţia 

insuficientă a soluţiei de NaOH, concentraţia finală a căreia este < 0,1N.  

Tabelul 11 

Dependenţa cantităţii de exopolizaharide extrase de pe peretele celular la Nostoc linckia de 

raportul suspensie biomasă: NaOH (V:V). 

Raport suspensie 

biomasă:NaOH* 

(V :V) 

Proba luată pentru 

extragere, 

Cantitatea extrasă de EPZ**, mg/g 

V, ml m, mg 

a) 1:7,5 2 9,6 176,0±0,05 

b) 1:5 2 9,6 210,0±0,05 

c) 1:1 2 9,6 262,9±0,05 

d) 2:1 2 9,6 263,0±0,05 

*Concentraţia soluţiei de NaOH în variantele a şi b este de 0,1N, iar în celelate 2 variante de 0,2 şi 0,3N, 

respectiv.** pentru determinarea EPZ  în variantele a şi b probele au fost în prealabil 

concentrate. 

Avantajul extragerii cu soluţii de 0,2 şi 0,3 N NaOH este nu doar extragerea completă a 

EPZ, dar şi obţinerea unor extracte mai concentrate de EPZ şi evitarea procedurii de concentrare 

a  acestora. La extragerea repetată  a restului de biomasă, rămasă după prima extracţie, n-a fost 

depistată prezenţa EPZ. În paralel a fost testată şi extragerea cu soluţie de 0,5 N NaOH, însă în 

acest caz are loc liza parţială a celulelor pe perioada extragerii, ceea ce poate duce la trecerea în 

extract şi a polizaharidelor intracelulare sau altor componenţi intracelulari.  

A prezentat interes studiul unor reglatori chimici, în special a selenitului de sodiu în 

diapazonul de concentraţii 1-5 mg/asupra creşterii cianobacteriei Nostoc linckia şi producerii 

exopolizaharidelor. Astfel cele mai înalte valori ale productivităţii au fost obţinute în a 14-a zi de 

cultivare. La a 7 zi de cultivare la adăugarea selenitului de sodiu în cantitate de 1 şi 2 mg /l 
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productivitatea sporeşte aproximativ cu 17 % şi respectiv 41 % în comparaţie cu proba de 

referinţă.  

 

Fig. 21.  Productivitatea tulpinii Nostoc linckia cultivate pe mediul Drew cu suplimentarea 

selenitului de sodiu. 

 

Fig. 22. Cantitatea exopolizaharidelor produse de cianobacteria Nostoc linckia la 

suplimentarea mediului  Drew cu diferite cantităţi de selenit de sodiu. 

În urma suplimentării selenitului de sodiu cele mai sporite cantităţi de exopolizaharide au 

fost obţinute la a 7-a zi de cultivare în loturile cu 2-3 mg/l selenit. Analiza rezultatelor scoate în 

evidenţă faptul că pentru a obţine o cantitate mai sporită de biomasă şi un conţinut optim de 

exopolizaharide este necesar de a suplimenta mediul cu 2-3 mg/l selenit de sodiu. Următoarea 

etapă a cercetărilor a constituit studiul efectului unor reglatori chimici şi varierii regimului de 

iluminare asupra productivităţii cianobacteriei Nostoc linckia şi a cantităţii de exopolizaharide 

produse (fig. 22 şi 23).  
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Fig. 23. Valorile productivităţii cianobacteriei Nostoc linckia cultivate pe mediul Drew la 

varierea iluminării şi suplimentarea cu selenit de sodiu. 

V1-proba de referinţă cultivată la 1500 lx; V2 − proba de referinţă cultivată cu varierea 

iluminării (2500 lx din a 7-a zi); V3 şi V4 − probele cu suplimentarea în a 7-a zi a 2 şi 4 mg/l 

selenit şi varierea iluminării pînă la 2500 lx.  

În acest scop au fost utilizaţi 2 factori reglatori: suplimentarea Na2SeO3în concentraţii de 

2 şi 4 mg/l în ziua a 7-ea şi varierea regimului de iluminare de la 1500 la 2500 lx. La a 14–a zi de 

cultivare (V1) productivitatea constituie 0,403 g/l. La intensificarea iluminării productivitatea 

cianobacteriei este mai scăzută (V2), pe când cantitatea exopolizaharidelor acide şi totale creşte 

(fig. 22).  
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Fig. 24. Cantitatea de exopolizaharide totale (EPZ tot) şi acide (EPZ acide) produse de 

cianobacteria Nostoc linckia la varierea intensităţii de iluminare şi suplimentarea 

selenitului de sodiu în ziua a 7-a. 

A fost observat faptul că la suplimentarea a 2 mg/l selenit de sodiu la 2500 lx are loc 

creşterea cea mai accelerată a productivităţii cianobacteriei (până la 0,546 g/l ). În acest caz 

sporeşte şi cantitatea exopolizaharidelor acide şi totale (fig. 24). 
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Cantitatea de exopolizaharide totale oscilează între 262-477 mg/g, atestând valoarea 

maximă în proba cu suplimentarea la a 7-a zi a selenitului de sodiu (2 mg/l) şi varierea iluminării 

până la 2500 lx (proba V3). În această variantă au fost înregistrate şi valorile maxime ale 

exopolizaharidelor acide (422 mg/g). Compararea rezultatelor obţinute la probele de referinţă V1 

(1500 lx) şi V2 (cu varierea din a 7-a zi a intensităţii de iluminare pînă la 2500 lx) scoate în 

evidenţă faptul că cantităţile exopolizaharidelor totale sunt aproximativ similare, pe când cea a 

exopolizaharidelor acide creşte semnificativ în variantele cu iluminare mai intensă.  

Aşadar, putem concluziona că la suplimentarea mediului nutritiv la a 7-a zi de cultivare a 

cianobacteriei Nostoc linckia cu 2 mg/l selenit de sodiu şi varierea iluminării până la 2500 lx la a 

2-a etapă de cultivare sporeşte semnificativ cantitatea exopolizaharidelor acide în comparaţie cu 

valorile probelor de referinţă V1 şi V2 (de 1,7 şi 1,3 ori). Sinteza exopolizaharidelor acide atinge 

cote maxime la sporirea iluminării şi suplimentarea mediului de cultivare cu 2 mg/l selenit de 

sodiu. 

În urma investigaţiilor efectuate în prezenta lucrare au fost elaborate procedee de 

cultivare a cianobacteriilor Spirulina platensis şi Nostoc linckia cu suplimentarea Na2SeO3 şi 

varierea intensităţii de iluminare la a 2-a etapă de cultivare pentru sinteza dirijată a 

exopolizaharidelor totale şi acide. A fost creată o schemă integrată de producere, obţinere şi 

cuantificare a EPZ la cianobacteriile Spirulina platensis şi Nostoc linckia (fig. 25).  

 

Fig. 25. Schema de producere, obţinere şi cuantificare a EPZ la cianobacteriile Spirulina 

platensis şi Nostoc linckia. 

Schema propusă poate fi utilizată şi pentru alte cianobacterii. Pentru utilizare iniţial se 

stabilesc condiţiile şi mediul de cultivare specifice pentru dezvoltarea unei sau altei 

cianobacterii, precum şi concentraţiile reglatorilor chimici, care induc sinteza EPZ. 
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4.10. Procedee de obţinere a Se-exopolizaharidelor produse de cianobacteriiile Spirulina 

platensis şi Nostoc linckia. 

Polizaharidele reprezintă un grup structural divers de macromolecule biologic active, fiind 

compuse din monozaharidele structurale repetitive legate între ele prin legături glicozidice. La 

momentul actual polizaharidele algale şi cianobacteriene sunt în atenţia cercetătorilor datorită  

posibilităţilor largi de utilizare potenţială în diferite ramuri ale industriei, inclusiv cea 

farmaceutică, de producere a produselor cosmetice, industria alimentară. Exopolizaharidele pot fi 

eliminate în mediul de cultivare fiind solubile în mediul apos şi/sau formează un strat gelatinos 

în jurul celulelor, fiind ataşate de pereţii celulari. Datorită importanţei aplicative vădite a 

polizaharidelor, obţinerea izolarea şi purificarea acestora capătă o atenţie sporită în cercetările 

ficobiotehnologice din ultimii ani. Cu toate că a fost definit rolul important al EPS 

cianobacteriene, multe aspecte legate de producerea, extragerea şi obţinerea EPS la diverse 

specii de cianobacterii, insclusiv spirulina, rămîn încă puţin studiate. 

Asupra producerii exopolizaharidelor pot influenţa atît factorii biotici cît şi cei abiotici. În 

cercetările efectuate anterior referitoare la influenţa diferitelor surse de azot asupra producerii 

exopolizaharidelor la cultivarea cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born. et Flah., 

(Cyanophyta) a fost stabilit că conţinutul lor depinde de forma de azot utilizată. Sursele de azot 

sub formă de azotat (NaNO3, КNО3) şi limitarea azotului promovează accelerarea creşterii 

culturii şi creşterea rezervei de carbohidraţi în celulele trihomilor, a poliglicanilor tecii 

mucilagenoase şi a celor eliminaţi în mediul de cultură. Azotul sub formă de săruri de amoniu 

(NH4Cl, ((NH4) 2SO4), indiferent de adaptarea anterioară a culturii la prezenţa amoniului, inhibă 

procesele de creştere şi acumulare a carbohidraţilor atît în celulele trihomilor, cît şi în teaca 

mucelaginoasă. 

Alţi factori care pot influenţa producerea de exopolizaharide la cianobacteria Spirulina 

platensis, pe lîngă deficitul de azot sunt deficitul de fosfor, salinitatea, metalele grele, 

temperatura şi varierea intensităţii de iluminare etc. Astfel de date au fost raportate în unele 

lucrări mai recente. Astfel, analizînd publicaţiile la tema de studiu, constatăm că practic lipseşte 

informaţia referitoare la influenţa Na2SeO3 aupra producerii de exopolizaharide la cianobacterii. 

Mai mult ca atît, prezintă interes şi acumularea seleniului nu doar în biomasă, dar şi în fracţia de 

exopolizaharide întrucît acest oligoelement este esenţial pentru buna funcţionare a organismului 

uman şi animal. El este parte integrantă a selenoproteinelor şi a câtorva enzime antioxidante care 

protejează celulele de efectele dăunătoare ale radicalilor liberi care sunt generaţi în timpul 

procesului de oxidare. Atît biomasa îmbogăţită cu seleniu, cît şi polizaharidele cianobacteriene 

produse pot servi drept surse polifuncţionale pentru obţinerea suplimentelor alimentare şi 

remediilor cu efecte antioxidante, antiproliferative, anticancer etc.  
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Cianobacteria Spirulina platensis reprezintă un obiect biotehnologic potenţial, datorită 

metabolismului rapid şi capacităţii de adaptare, exprimate  printr-un nivel ridicat de interacţiune 

cu mediul extracelular. O caracteristică de bază a culturii de spirulină este creşterea intensă a 

biomasei celulare. În consecinţă, în structura celulară a spirulinei are loc asimilarea şi conversia 

eficientă a unor oligoelemente, inclusiv a seleniului. Merită subliniat faptul că mecanismul de 

acumulare a seleniului şi transformarea sa în structuri celulare, inclusiv în exopolizaharide nu 

este pe deplin elucidat. În studiul dat este testată influienţa selenitului de sodiu asupra producerii 

de exopolizaharide şi posibila lui acumulare în componenţa acestora.  

Următoarea etapă de cercetare a constituit elaborarea procedeelor de obţinere a 

exopolizaharidelor cu conţinut de Se din cianobacteria Spirulina platensis şi în baza 

exopolizaharidelor obţinute din Nostoc linckia şi analiza componenţei lor prin cromatografie şi a 

spectrelor UV. Probe de exopolizaharide şi Se-exopolizaharide, obţinute conform protocolului 

descris mai sus, în cantitate de 0,5 ml au fost introduse în coloana cu Toyo-Pearl HW40F (Sigma 

Aldrich) (25 cm x 4,6 mm), echilibrată cu soluţie tampon 1mM CuSO4,  pH=4,5. Eluţia 

complexului de polizaharide cu Cu2+ a fost efectuată cu soluţie 1mm CuSO4, pH=4,5. Rezultatele 

obţinute sunt prezentate în figura 26. 

 

Fig. 26. Cromatografia FPLC pe coloana de Toyo-pearl HW40F a preparatelor de 

exopolizaharide obţinute din cianobacteria Spirulina platensis cultivată pe mediu nutritiv 

cu şi fără adaos de SeO3
2-. 

Se observă un spectru mai diversificat după componenţa fracţiilor în cazul Se-

exopolizaharidelor (7 fracţii), comparativ cu exopolizaharidele fără seleniu (3 fracţii). Cantitativ 

predomină primul pic, care este constituit din exopolizaharide cu masa moleculară înaltă.  

Analiza spectrelor UV a EPZ şi Se-EPZ (fig. 27 şi 28) a scos în evidenţă că picul cel mai 

semnificativ se observă la lungimea de undă 192,8 nm. Putem constata absenţa proteinei şi 

acizilor nucleici (lipsa absorbanţei la 260 şi 280 nm) fapt datorat purificării prealabile a 
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extractului de EPZ şi înlaturarea fracţiei de proteine. Maximul de absorbţie la 192,8 nm poate fi 

datorat prezenţei în componenţa EPZ a acizilor uronici. 

  

Fig. 27. Spectrul UV al preparatului de exopolizaharide obţinute din cianobacteria 

Spirulina platensis cultivată pe mediu nutritiv fără adaos de SeO3
2-. 

A 

În cazul Se-EPZ se observă prezenţa unor componenţi în diapazonul lungimilor de undă 

de 195-230 nm, valorile absorbanţei menţinându-se în limitele 2,8-3,3 (fig. 28). 

 

B 

Fig. 28. Spectrul UV al preparatului de exopolizaharide obţinute din cianobacteria 

Spirulina platensis cultivată pe mediu nutritiv cu adaos de SeO3
2-. 

A fost determinat şi conţinutul de seleniu inclus în componenţa EPZ şi în fracţia proteică 

obţinută la precipitare cu acid tricloracetic din extractul, rezultat în urma extragerii cu apă 
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purificată a EPZ legate pe suprafaţa externă a peretelul celular şi filtrare sub vid (tab. 22). În 

baza rezultatelor obţinute s-a constatat că 37,6 % din seleniul detectat în extract revine fracţiei de 

EPZ parţial purificate, iar 60,53 % de seleniu revine fracţiei proteice din extractul apos de EPZ 

(tab. 12).  

Tabel 12.  

Conţinutul de seleniu acumulat în fracţia de EPZ  

Proba examinată Masa probei, 

mg 

Conţinutul seleniului 

acumulat, mg% 

Seleniu, %  

Extract iniţial de 

exopolizaharide 

29,15 17,66 100% 

Fracţia de EPZ  

parţial purificată 

16,20  6,64 37,60 

Fracţia proteică 

din extractul de 

EPZ 

9,30 10,69 60,53 

Acumularea seleniului în aceste fracţii se datorează toxicităţii ionului de SeO3
2- care 

induce sinteza exopolizaharidelor şi a proteinelor pentru imobilizarea seleniului în exteriorul 

celulei. Pe semne, are loc imobilizarea parţială a seleniului în EPZ prin includerea lui posibilă în 

polizaharidele acide la substituirea sulfului din grupările sulfatate ale acestora, precum şi în 

fracţia proteică în componenţa aminoacizilor cu conţinut de sulf. 

Cromatografia pe coloana de Toyo-Pearl a fost utilizată şi pentru separarea 

componentelor fracţiilor proteice, obţinute din extractul de exopolizaharide la precipitare cu 

soluţie de 20 % acid tricloracetic (fig. 29). Se observă diferenţa între componenţa picurilor 

fracţiilor detectate după  Lowry şi  cele ale complexului polizaharidelor cu Cu2+, detectate după 

absorbanţa la 240 nm. În fracţiile 6, 7 şi 8 a fost detectat un pic mai proieminent, caracteristic 

pentru complexul proteoglicanilor cu Cu2+  la  240 nm (fig. 29 B). Astfel, putem presupune că 

împreună cu proteina la precipitare cu soluţie de 20 % acid tricloracetic în raport de 3:1 (V/V) se 

precipită şi proteoglicani. 
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 B 

Fig. 29. Cromatografia pe Toyo-Pearl a fracţiei proteice separate din extractul 

exopolizaharidic cu conţinut de Se la determinare prin metoda Lowry (A) şi după 

absorbanţa la 240nm a complexului polizaharidic cu Cu2+ (B). 

Analiza spectrului UV al preparatului de exopolizaharide obţinut din cianobacteria 

Nostoc linckia cultivată pe mediu nutritiv fără adaos de SeO3
2 a scos în evidenţă că este 

predominant picul cu absorbanţa la lungimea de undă 192,8 nm similar cu cel detectat în spectrul 

exopolizaharidelor produse de spirulină, caracteristic pentru acizii uronici (fig. 30). Se observă şi 

prezenţa unor componenţi în diapazonul lungimilor de undă de 206-254 nm, valorile absorbanţei  

menţinându-se în limitele 3,0-3,3 (fig. 30). 

 

Fig. 30. Spectrul UV al preparatului de exopolizaharide obţinut din cianobacteria Nostoc 

linckia cultivată pe mediu nutritiv fără adaos de SeO3
2-. 
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Cromatografia pe coloana de Toyo-Pearl a fost utilizată pentru separarea 

exopolizaharidelor din nostoc fără seleniu şi celor cu conţinut de seleniu (obţinute prin reacţia de 

selenizare), precum şi a componentelor fracţiei proteice, obţinute din extractul de 

exopolizaharide după precipitare cu soluţie de 20 % acid tricloracetic (fig. 31). Se observă 

diferenţa între componenţa exopolizaharidelor detectate după absorbanţa complexului cu Cu2+, la 

240 nm. În fracţiile 8, 9 şi 10 a fost detectat un pic mai proieminent, în cazul EPZ fără seleniu şi 

un spectru mai diversificat al componentelor pentru Se-EPZ (fig. 31), constituit din 2 

componente cu masă moleculară înaltă (fracţiile 1,2 – primul pic şi al doilea pic fracţiile 3-7), 

după care urmează componenţi în cantităţi mai minore cu mase moleculare diferite. 

-.  

Fig. 31. Cromatografia FPLC pe coloana de Toyo-pearl HW40F a preparatelor de 

exopolizaharide cu şi fără selen obţinute din cianobacteria Nostoc linckia. 

A prezentat interes şi analiza cromatografică a componenţei fracţiei proteice obţinute la 

precipitare cu soluţie de 20 % acid tricloracetic în raport de 3:1 (V/V) unde s-ar  putea precipita 

şi unii proteoglicani (fig. 32). 

 

Fig. 32. Cromatografia pe Toyo-Pearl a fracţiei proteice separate din extractul 

exopolizaharidic după absorbanţa la 240nm a complexului polizaharidic cu Cu2+ (B). 
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Au fost detectate în principal două picuri mai esenţiale corespunzînd unor componenţi de 

masă moleculară înalta şi medie. Spre deosebire de fracţia proteică separată din extractul de 

exopolizaharide din spirulină unde se detectează doar un singur pic cu masă moleculară înaltă în 

cazul nostocului sunt prezenţi 2 componenţi ce diferă între ei după masele moleculare care 

probabil reprezintă doi proteoglicani. În confirmarea acestei ipoteze sunt necesare studii 

suplimentare(electroforeza, determinarea concentraţiei proteinei, şi a glucidelor). 

 Aşadar, în rezultatul cercetărilor efectuate  putem constata că la cultivarea cianobacteriei 

Spirulina platensis cu suplimentarea la mediul de cultură a Na2SeO3 are loc acumularea 

seleniului în fracţia de substanţe extracelulare ataşate de peretele celular, constituite în principal 

din exopolizaharide şi proteine. A fost propusă o schemă tehnologică de obţinere şi purificare  

a Se-exopolizaharidelor (fig. 33). 

 

Fig. 33. Schema tehnologică de realizare a procedeului de obţinere a Se-EPZ produse de 

Spirulina platensis. 

Schema elaborată ilustrează etapele de realizare a procedeului de obţinere a Se-EPZ 

produse de Spirulina platensis, care include: cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis pe 

mediul nutritiv suplimentat cu Na2SeO3, obţinerea biomasei de spirulină cu conţinut bogat de 

seleniu, extragerea Se-EPZ, concentrarea extractului de Se-EPZ, fracţionarea Se-EPZ 

(înlăturarea fracţiei proteice prin precipitare cu ATA), purificarea ulterioară a Se-EPZ prin 

dializă şi FPLC pe Toyo-Pearl sau de schimb ionic, cuantificarea Se-EPZ (determinarea EPZ 

acide şi a seleniului), condiţionarea, etichetarea şi ambalarea. 
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În baza rezultatelor cercetărilor efectuate a fost eleborat un procedeu de producere sporită şi 

de obţinre a exopolizaharidelor acide la Nostoc linckia care include etapele  

• Inocularea culturii de Nostoc linckia pe mediu Drew (concentraţia 0,1 g/l)  

• Cultivarea timp de 7 zile la 1500 lx 

• Suplimentarea în ziua a 7 a 2 mg/l selenit de sodiu varierea intensităţii de iluminare pînă 

la 2500lx şi cultivarea timp de încă 7 zile 

• Separarea biomasei de lichidul cultural prin filtrare pe pînză filtru 

• Extragerea EPZ  

• Concentrarea extractului de fracţionarea Se-EPZ (înlăturarea fracţiei proteice prin 

precipitare cu ATA),  

• Separarea EPZ de fracţia proteică prin precipitare cu ATA  

• Purificarea ulterioară a EPZ prin dializă  

• Cuantificarea EPZ (determinarea EPZ acidei),  

• Condiţionarea, etichetarea şi ambalarea. 

Întrucît selenitul se sodiu s-a dovedit a fi toxic pentru cultura de nostoc şi nu poate fi 

administrat la cultivare în concentraţii mai mari de 4 mg/l, pentru a obţine exopolizaharide 

îmbogăţite cu seleniu a fost efectuată selenizarea exopolizaharidelor produse de nostoc. Astfel a 

fost efectuată selenizarea exopolizaridelor obţinute conform primului procedeu şi eleborat un alt 

procedeu de obţinere a Se-EPZ, care include etapele: 

• Dizolvarea preparatului de EPZ obţinute în soluţie de 0,05% HNO3 

• Adăugarea de Na2SeO3 dizolvat în 0,05%HNO3 la soluţia de EPZ în raport de 0,8:1 

• Agitarea continuă a amesticului rezultat timp de 7 ore la 70°C 

• Neutralizarea soluţiei rezultante cu soluţie de Na2CO3 pînă la pH-5,6 

• Centrifugarea şi înlaturarea precipitatului 

• Dializa supernatantului 

• Precipitarea Se-EPZ cu acetonă rece în raport de 1:3. 

Conţinutul de seleniu legat de exopolizaharide la selenizare a constituit 18,8 mg%.  

4.11. Studiul particularităţilor morfologice şi biochimice ale cianobacteriei nevalorificate 

Nostoc halophilum hansg. Cnmn-cb-17 izolate din solurile moldovei - sursă de substanţe 

biologic active, inclusiv polizaharide. 

Pe parcursul investigaţiilor ecosistemelor naturale a fost evidenţiată şi apoi obţinută în 

cultură pură o tulpină de cianobacterii care vegetează activ pe solul din lunca r. Cogâlnic.  

Această tulpină se caracterizează prin trihomi drepţi care crează pe sol cruste uscate  de culoare 

neagră. După obţinerea tulpinii în cultură pură, ea a fost depozitată în Colecţia Naţională de 

Microorganisme din cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM din R. 
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Moldova. De asemenea a  fost stabilit mediul optim de cultivare (Drew) şi iluminarea optimă. A 

fost determinată componenţa biochimică a tulpinii şi iniţiat experimentul de stimulare a sintezei 

polizaharidelor.Din particularităţile morfologice ale speciei nevalorificate Nostoc halophilum se 

observă faptul că trihomii sunt solitari drepţi sau încovoiaţi de culoare cafenie sau castanie, cu 

lăţimea medie de 5,0 µ (fig. 34, 35). 

   

Fig. 34.  Aspectul exterior al materialului biotehnologic inclus în experimentul  de obţinere 

a exopolizaharidelor. 

Celulele vegetative sunt de diferită formă: butoiaşe sau dreptunghiulare bine delimitate 

cu lăţimea maximă 5,0-7,5 µ şi lungimea (5,0-15,0 µ).  

        

Fig. 35. Particularităţile morfologice ale cianobacteriei Nostoc halophilum. 

Tabelul 13 

Morfologia cianobacteriei Nostoc halofilum. 

Celula Heterocista Sporul 

Lăţimea Lungimea Lăţimea Lungimea Lăţimea Lungimea 

5,0±0,2 

 

12,5±0,1 5,0±0,1 5,0±0,1 7,5±0,1 10,0±0,1 

7,5±0,1 15,0±0,3 5,2±0,2 

 

5,2±0,1 

 

7,5±0,1 15,0±0,2 

5,0±0,3 10,0±0,1 5,0±0,1 5,0±0,1 7,5±0,2 10,0±0,1 

7,5±0,1 15,0±0,4 5,0±0,1 5,0±0,1 7,5±0,1 10,0±0,1 

7,5±0,1 12,5±0,1 5,0±0,1 5,0±0,1 10,0±0,1 15,0±0,3 
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Fiecare trihom conţine mai multe heterociste apicale sferice sau semisferice şi intercalare 

sferice cu diametrul aproximativ 3,0-5,0 µ. Sporii sunt sferici, ovali sau elipsoidali ovali cu 

lăţimea de 5,0-7,5 µ şi lungimea până la 15,0 µ.  

Pentru a evidenţia prezenţa exopolizaharidelor ataşate de trihomi a fost utilizată reacţia 

de colorare a  lor cu reagentul Alcian Blue (fig. 36). 

       

Fig.36. Vizualizarea exopolizaharidelor la cianobacteria  Nostoc halophilum prin colorare 

cu alcian blue. 

Astfel a fost demonstrată prezenţa abundentă a exopolizaharidelor la cianobacteria 

Nostoc halophilum, care poate servi un material de perspectivă în domeniul biotehnologic. Din 

motivul că nu este cunoscută componenţa biochimică a tulpinii nevalorificate au fost efectuate 

determinările cantitative ale substanţilor biologic active care se conţin în tulpina dată. 

Determinarea componenţei biochimice a cianobacteriei Nostoc halophilum. În linii 

generale componenţa biochimică a cianobacteriei denotă cantităţi sporite de glucide, urmate de 

proteine, iar din pigmenţi predomină ficoeritrina, care este o proteină- pigment cu efect 

antioxidant (fig. 37). 

 

Fig. 37. Componenţa biochimică a cianobacteriei Nostoc halophilum. 

  Deci, acestă cianobacterie are componenţă biochimică originală şi este un material nou în 

domeniul biotehnologiei şi poate servi ca sursă bogată de polizaharide. 
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4.12. Cercetarea acţiunii unor factori fizico-chimici asupra acumulării polizaharidelor la 

cianobacteriile spirulina platensis şi nostoc halophilum. 

Cercetarea efectelor reglatoare ale acetatului de  cupru şi zinc cu şi fără adaos de glucoză, 

precum şi altor acetaţi (de amoniu şi de sodiu) şi a iluminării asupra conţinutului de 

polizaharide la cianobacteria Spirulina platensis. Au fost studiate efectele reglatoare ale 

acetatului de  cupru şi zinc cu şi fără adaos de glucoză, precum şi altor acetaţi (de amoniu şi  de 

sodiu) şi a iluminării asupra conţinutului de polizaharide la cianobacteria Spirulina platensis.  

Acetatul de Cu (II) şi acetatul de zinc au fost utilizaţi în concentraţii de 0,5, 1,0, 2,5 şi 5,0 

mg/l, iar acetatul de amoniu şi acetatul de sodiu - în concentraţii de 2,5, 5,0, 7,5 şi 10 mg/l.  

Cultivarea în regim mixotrofic a fost efectuată  cu utilizarea a 2,5 mg/l acetat de Cu (II) şi a 2 g/l 

glucoză. A fost determinată productivitatea spirulinei şi conţinutul de polizaharide produse de 

cianobacteria Spirulina platensis la cultivare în prezenţa reglatorilor menţionaţi, suplimentaţi la 

mediu în a 2-a zi de cultivare, cu varierea iluminării în ziua a 7-a la 2500 lx. Rezultatele 

cercetărilor sunt prezentate în figurile 37-38. 

 La suplimentarea acetatului de Cu(II)  la iluminarea 3500 lx  productivitatea  atestă valori 

cu mult mai diminuate (0,65-0,87 g/l) faţă de proba de referinţă (1,26 g/l), cu tendinţa de 

diminuare esenţială cu creşterea concentraţiei. Concentraţia  de 5 mg/l a acetatului de Cu (II)  

este letală pentru cultura de spirulină. Productivitătea spirulinei la cultivare în prezenţa acetatului 

de amoniu şi a acetatului de sodiu la 3500 lx atestă valori neesenţial mai  diminuate  sau egale cu 

cele ale probei de referinţă. La administrarea acetatului  de zinc la toate concentraţiile se atestă 

valori  în limitele probei de referinţă, cu excepţia concentraţiei de 1mg/l, unde productivitatea  

atinge valoarea maximă (1,4 g/l).  

 

Fig. 38. Productivitatea cianobacteriei Spirulina platensis cultivată la iluminarea de 3500 lx 

în prezenţa unor reglatori chimici. 
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 Varierea iluminării de la 3500 la 5500 lx la a 7-a zi de cultivare atenuează efectul  negativ  

al acetatului de cupru asupra productivităţii şi intensifică efectul negativ al acetatului de zinc. 

Acetatul de amoniu şi acetatul de sodiu în limitele concentraţiilor de 2,5-10 mg/l au manifestat 

un efect pozitiv asupra productivităţii spirulinei cu tendinţa de diminuare  la concentraţia de 10 

mg/l. Productivitătea spirulinei la cultivare în prezenţa acetatului de amoniu şi acetatului de 

sodiu la 5500 lx întrec valorile probei de referinţă cu  13,8 % şi 18,4 %, respectiv. 

 Aşadar, la suplimentarea a 0,5 şi 1 mg/l acetatul de Cu (II) cu majorarea iluminării până la 

5500 lx productivitatea înregistrează valori în limitele probei de referinţă (1,19 g/l). La 

concentraţia de 2,5 mg/l valoarea productivităţii descreşte până la 1,05g/l. Astfel, valorile 

productivităţii atestate în varianta cu varierea iluminării până la 5500 lx sunt influenţate 

nesemnificativ  de  acest compus în concentraţii până la 2,5 mg/l. La concentraţii mai mari acest 

compus are acţiune toxică evidentă asupra culturii de spirulină. 
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Fig. 39. Productivitatea cianobacteriei Spirulina platensis cultivată în prezenţa unor 

reglatori chimici la varierea iluminarii  din ziua a 7-a la 5500 lx. 

  A prezentat interes si studuil efectului  acetaţilor menţionaţi asupra conţinutului de 

polizaharide intracelulare extrase din biomasă. Efectul maxim asupra conţinutului 

polizaharidelor a fost observat  la suplimentarea acetatului de Cu (II). Cu creşterea concentraţiei 

acestuia are loc majorarea conţinutului de polizaharide la 5500 lx, atingînd valoarea maximă de 

15,28 % sau  de 1,73 ori mai mare faţă de proba de referinţă (8,76 %).  
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Fig. 40. Conţinutul de polizaharide produse de cianobacteria Spirulina platensis cultivată la 

iluminarea de 3500 lx în prezenţa unor reglatori chimici. 

Totuşi, valoarea maximă a conţinutului de polizaharide (de până la 18 %) a fost înregistrat cu 

prevalenţă la iluminarea de 5500 lx. 

 La suplimentarea acetatului de Zn(II) se atestează tendinţa  de majorare a conţinutului de 

polizaharide la ambele valori ale iluminării, valoarea maximă constituind 13,5 şi 12,8 % din 

BAU, respectiv la 3500 şi 5500 lx. Astfel, administrarea acetatului de zinc a stimulat conţinutul 

de polizaharide la 3500 lx, valorile cantitative depăşind valoarea probei de referinţă cu 8-33 %, 

conţinutul maxim (13,52 mg/g), înregistându-se la concentraţia maximă utilizată de 5 mg/l (fig. 

40-41). 

 

Fig. 41.  Conţinutul de polizaharide  produse de cianobacteria  Spirulina platensis cultivată 

în prezenţa unor reglatori chimici la varierea iluminarii  din ziua a 7-ea la 5500 lx. 

        Luând în considerare corelaţia dintre productivitatea spirulinei şi conţinutul de polizaharide 

putem concluziona că cultivarea spirulinei cu suplimentarea acetatului de cupru în concentraţie 

de 2,5 mg/l la iluminarea de 5500 lx asigură un conţinut maxim de polizaharide (18 % din 

biomasă) sau 180 mg/g. 
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Întrucît conţinutul cel mai înalt de polizaharide a fost detectat la cultivare în prezenţa 

acetaţilor de cupru şi zinc la  următoarea etapă au fost studiate efectele reglatoare ale acetatului 

de  cupru şi zinc cu şi fără adaos de glucoză,  şi a regimului de iluminarei asupra conţinutului de 

polizaharide la cianobacteria Spirulina platensis. Atît în regim de iluminare 3500 lx cît şi la 

varierea în a 7 zi a iluminării până la 5500 lx la suplimentarea Zn(CH3COO)2  şi Cu(CH3COO)2 

fără adaos de glucoză productivitatea are tendinţă de diminuare cu majorarea concentraţiei astfel 

încît la administrarea concentraţiei maxime (7,5 mg/l) de Zn(CH3COO)2  valorile productivităţii 

sunt de 1,21 ori mai diminuate comparativ cu proba de referinţă. În variantele cu adaos şi de 2 g/l 

de glucoză la acetaţi productivitatea atinge valori care depăşesc valorile probei de referinţă. 

Valorile maxime inregistrate au fost observate la varierea iluminării în 7 zi de cultivare pînă la 

5500 lx (fig.42, 43). 

 

Fig. 42. Productivitatea cianobacteriei Spirulina platensis cultivată în prezenţa acetatului 

de zinc cu şi fără adaos de glucoză la varierea iluminarii  din ziua a 7-a până la 5500 lx. 

 La cultivare în regim de iluminare 3500 lx toxicitatea acetatului de cupru este mai 

pronunţată în probele fără adaos de glucoză iar concentraţia de 5 mg/l s-a dovedit a fi letală în 

ambele variante atăt cu glucoză, cît şi fără adaosul ei. La cultivare cu varierea din 7 zi a 

regimului de iluminare doza de 5 mg/l nu este letală. Acest fapt se datorează sintezei mai sporite 

a expopolizaharidelor la iluminare mai intensă şi legarea parţială a ionilor de Cu2+ prin 

complexare pe de o parte şi de rata de creştere mai sporită a culturii la iluminare 5500 lx, pe de 

altă parte (fig. 43). 
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Fig. 43. Productivitatea cianobacteriei Spirulina platensis cultivată în prezenţa acetatului 

de cupru cu şi fără adaos de glucoză la varierea iluminarii  din ziua a 7-a până la 5500 lx. 

 Un efect de stimulare mai intens (16,4 % din BAU) asupra acumulării polizaharidelor 

intracelulare a fost observat la administrarea acetatului de cupru cu adaos de glucoză (2 g/l) la 

regimul 3500 lx. Totuşi luînd în considerare corelaţia dintre valorile productivităţii spirulinei şi 

conţinutul de polizaharide în biomasă, varianta optimă poate fi considerată cea cu varierea 

iluminării din ziua a 7-a la 5500 lx la concentraţia acetatului de cupru de 2,5mg/l (fig. 43-44).  
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Fig. 44. Conţinutul de polizaharide  produse de cianobacteria  Spirulina platensis în 

prezenţa acetatului de cupru cu şi fără adaos de glucoză la 3500 lx şi la varierea iluminarii  

din ziua a 7-a până la 5500 lx. 

 Din punct de vedere a valorificării biotehnologice a exo- şi endopolizaharidelor într-un 

flux tehnologic integru pe viitor se recomandă cultivarea spirulinei cu suplimentarea acetatului 

de cupru în concentraţii de 2-2,5 mg/l cu adoas de glucoză (2 g/l) concomitent cu varierea 

regimului  de iluminare din a 7 zi la 5500 lx. Adaosul de glucoză diminuează efectul toxic al 
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ionilor de Cu2+ şi contribuie la majorarea productivităţii spirulinei, comparativ cu probele 

suplimentate cu acetat fără glucoză. 

4.13. Dinamica cantităţii de exopolizaride produse de cianobacteria  Nostoc halophilum la 

suplimentarea acetatului de amoniu. 

Analizând variaţia cantităţii exopolizaharidelor în funcţie de cantitatea  acetatului de amoniu 

adăugat observăm că la iluminarea de 1500 lx sunt obţinute cele mai înalte valori la 

suplimentarea a 3 mg/l acetat de amoniu, unde cantitatea expolizaharidelor este 217 mg/g.  La 

adăugarea a 1 sau 2 mg/ l acetat de amoniu cantitatea expolizaharidelor constituie doar 178- 179 

mg/g (fig. 45). 

La iluminarea mai intensă cele mai mari valori ale exopolizaharidelor sunt obţinute în a 14-

ea zi de cultivare la suplimentarea a 1 mg/l acetat de amoniu (385 mg/g), iar cu sporirea 

concentraţiei reglatorului chimic cantitatea exopolizaharidelor se diminuează atingînd valori de 

179 mg/g la suplimentarea cu 3 mg/l CH3COONH4 (fig. 46). 
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Fig. 45. Cantităţile exopolizaharidelor (mg/g) produse de cianobacteria Nostoc halophilum  

estimate în prima, a 7-a şi a 14-ea zi de cultivare la iluminarea de 1500 lx şi suplimentarea 

a 1; 2; 3 mg/l acetat de amoniu din a 7-a zi.

 

Fig. 46. Cantităţile exopolizaharidelor (mg/g) produse de cianobacteria Nostoc halophilum  

estimate în prima, a 7-a şi a 14-ea zi de cultivare la iluminarea de 2500 lx şi suplimentarea 

a 1; 2; 3 mg/l acetat de amoniu din a 7-a zi. 

La iluminarea mai intensă (2500 lx) cantitatea de exopolizaharide produse de 

cianobacteria Nostoc halophilum  creşte considerabil atingând valori maxime la suplimentarea 
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mediului cu 1 mg/l acetat de amoniu (385 mg/g). Intensificarea sintezei exopolizaharidelor este 

stimulată prin utilizarea a 2 factori de stres: adăugarea la a 7 zi a 1 mg/l acetat de amoniu şi 

majorarea iluminării de la 1500 până la 2500 lx.  

4.14. Elaborarea protocolului şi a schemei de realizare a procedeelor de extragere şi 

obţinere a polizaharidelor şi a altor substanţe bioactive din biomasa de Spirulina 

platensis şi Nostoc halophilum. 

 Etapa de extragere a polizaharidelor din biomasa de cianobacterii este precedată de 

distrugerea pereţilor celulari, care se efectuează prin congelare-decongelare repetată sau/şi 

omogenizare. următoarea etapă este extragerea ficobiliproteinelor – proteine-pigmenţi solubile în 

apă. Extragerea ulterioară a endopolizaharidelor se efectuează la tratarea termică pe baia de apă   

a restului de biomasă cu unul din solvenţii: apa în cazul spirulinei şi cu soluţia bazică în cazul 

cianobacteriei Nostoc halophilum (fig. 33). Extractele parţial purificate de polizaharide 

intracelulare extrase din biomasa de spirulină se supun tratării cu acid tricloacetic de 20 % în 

raport de 3:1 (V/V) şi apoi centrifugării  pentru înlăturarea proteinei, iar după înlăturarea fracţiei 

proteice s-a efectuat dializa polizaharidelor.  

A fost  elaborat un procedeu nou de extragere şi obţinere  a polizaharidelor produse de 

cianobacteria Spirulina platensis. Acest procedeu  cuprinde cultivarea  cianobacteriei pe mediul 

nutritivmodificat Zarrouk la iluminarea 3500 lx, iar din a 7-a zi la 5500 lx şi suplinirea cu acetat 

de cupru 1,0-2,5 mg/l cu adaos de glucoză (2 g/l). Cultivarea a continuat până  la a 10-a zi, după 

care biomasa a fost colectată. După separarea biomasei de lichidul cultural s-a efectuat 

distrugerea pereţilor celulari prin decongelare repetată. La 1-a etapă din suspensia de biomasă se 

extrag ficobiliproteinele  cu apă în raport de 1:10 (V/V),  iar restul de biomasă rezultată după 

centrifugare este supusă extragerii cu apă distilată în raport de 1:5 (V/V) la 95° pe baia de  apă 

timp de 60-90 min. După centrifugare a fost verificată prezenţa în extractul de polizaharide a 

proteinelor cu acidul tricloracetic de 20 % (3:1) şi precipitatul de proteine a fost separat prin 

centrifugare.  

De asemenea a fost  elaborat un procedeu nou de  extragere şi obţinere a polizaharidelor 

produse de cianobacteria Nostoc halophilum. Acest procedeu  cuprinde cultivarea  cianobacteriei 

pe mediul nutritiv Drew  la iluminarea 1500 lx, iar din a 7-ea zi la 2500 lx şi suplinirea cu acetat 

de amoniu în cantitate de 1-2 mg/l. Cultivarea a continuat până  la a 14-ea zi, după care biomasa 

a fost colectată. După separarea biomasei de lichidul cultural s-a efectuat distrugerea pereţilor 

celulari prin decongelare repetată şi omogenizare.  

La 1-a etapă din suspensia algală se extrag ficobiliproteinele  cu apă,  iar restul de 

biomasă rezultată după centrifugare este supus tratării cu 0,5 N NaOH la 95 ° pe baia de  apă 

timp de 30 min. După centrifugare a fost verificată prezenţa în extractul de polizaharide a 
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proteinelor cu acidul tricloracetic de 20 % (3:1) şi precipitatul de proteine a fost separat prin 

centrifugarei. Extractul de polizaharide a fost supus dializei. 

A fost elaborată schema tehnologică de realizare a două procedee de obţinere a  

polizaharidelor intracelulare produse de cianobacteriile: (1) Spirulina platensis şi (2) Nostoc 

halophilum (fig. 47). Procedeele elaborate pentru speciile examinate de Spirulina platensis şi 

Nostoc halophilum se deosebesc prin condiţiile de cultivare, componenţa mediului nutritiv, 

natura suplimentului cu efect reglator  asupra  productivităţii şi sintezei polizaharidelor, modul 

de distrugere a pereţilor celulari şi natura solventului utilizat pentru  extragerea polizaharidelor,  

natura suplimentului cu efect reglator  asupra  productivităţii şi sintezei polizaharidelor, modului 

de destrugere a pereţilor celulari şi natura solventului utilizat pentru  extragerea polizaharidelor.  

 

Fig. 47. Schema de realizare a procedeelor de extragere şi obţinere a polizaharidelor şi a 

altor substanţe bioactive din biomasa de Spirulina platensis şi Nostoc halophilum. 

Determinarea naturii proteoglicanice a preparatelor endopolizaharidice prin 

cromatografia FPLC pe coloana de Toyo-Pearl HW40F. Pentru a evalua componenţa 

endopolizaharidelor şi prezenţa proteinelor în  fracţiile  lor a fost efectuată cromatografia  FPLC 
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pe coloana de Toyo-Pearl şi a fost măsurată absorbanţa fracţiilor obţinute la 240 nm şi la 280 nm 

(fig. 34 şi fig. 35). Fracţiile de endopolizaharide şi Se-endopolizaharide au fost măsurate la 2 

lungimi de undă  pentru a stabili natura lor proteoglicanică. Au fost scanate spectrele UV ale 

preparatelor de endopolizaharide. Rezultatele obţinute demonstrează prezenţa a 2 picuri de 

polizaharide la determinarea  absorbanţei la 240 nm a complexului polizaharidic cu Cu2+. Primul  

pic mai  esenţial a fost înregistrat în fracţiile 6-8, cu  absorbanţa maximă 2,26 în fracţia 6  şi un 

pic mai minor în fracţiile 9-12 (fig.48). Absorbanţa fracţiilor la 280nm demonstrează prezenţa 

proteinei în complexul de endopolizaharide, ceea ce ne-a permis de a stabili natura lor 

proteoglicanică. Din cromatogramele prezentate putem concluziona că preparatul de 

endopolizaharide produse de Spirulina platensis  este constuit din 2 componenţi de proteoglicani. 

0

1
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EndoPZ 240 nm
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Fig. 48. Fracţiile de endopolizaharide din Spirulina platensis separate prin cromarografia 

pe coloana de Toyo-Pearl HW40F.  A240  -  absorbanţa complexului polizaharidic cu Cu2+, 

A280 – absorbanţa proteinei. 

Analogic au fost analizate şi Se-endopolizaharidele obţinute din biomasa de spirulină 

cultivată cu suplimentarea la mediul nutritiv a Na2SeO3. Este predominant un singur pic de 

polizaharide,  care include fracţiile 5-11, dar  în care este prezentă şi proteina, care se eluează în 

2 picuri înregistrate la lungimea de 280 nm, maximumul de absorbţie al proteinelor (fig. 49).  

 

Fig. 49. Fracţiile de Se-endopolizaharide produse de Spirulina platensis cultivată cu 

suplimentarea Na2SeO3, separate prin cromarografia pe coloana de Toyo-Pearl HW40F.  

A240  - absorbanţa complexului polizaharidic cu Cu2+, A280 – absorbanţa proteinei. 



197 

 

Spectrele UV-VIS ale preparatelor de endopolizaharide şi Se-endopolizaharide obţinute 

din spirulină (fig. 50 a, b) au scos în evidenţă prezenţa picului esenţial la lungimea de undă 191-

192 nm, care se datorează prezenţei acizilor uronici, precum şi absorbanţa mai redusă la 280 nm, 

ceea confirmă şi prezenţa proteinei în ambele preparate de endopolizaharide. 

b  

a  

Fig. 50. Spectrele UV-VIS ale preparatelor de endopolizaharide (a) şi Se-endopolizaharide 

(b) din Spirulina platensis. 

Analogic au fost analizate preparatele de endopolizaharide obţinute din Nostoc 

halophilum. Au fost evaluate 2 fracţii: cea obţinută în supernatant la precipitarea proteinei cu 

ATA şi fracţia proteică din precipitat. După dializa supernatantului (endopolizaharide) şi a 

soluţiei obţinute după dizolvarea precipitatului proteic (proteoglicani) preparatele au fost  

analizate prin cromatografia pe Toyo-Pearl (fig. 51, 52). În cazul endopolizaharidei se observă 

prezenţa în principal a unui pic de polizaharid, prezent în fracţiile 8-11, cu un maximum 

proeminent în fracţia 10 (fig. 51). În cazul fracţiei precipitate cu ATA s-a înregistrat un pic de 

proteoglican cu masa moleculară mai înaltă,  eluat în fracţiile 6-8,  precum şi alte fracţii minore 
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cu mase moleculare mai joase. Totuşi cantitativ în extractul sumar de  polizaharide produse de 

Nostoc halophilum predomină endopolizaharidul, comparativ cu ponderea mai joasă a proteinei. 

 

Fig. 51.  Fracţiile de polizaharide din Nostoc halophilum  separate prin cromatografia pe 

Toyo-Pearl,  determinate după absorbanţa complexului polizaharidic cu Cu2+ la 240 nm. 

 

Fig. 52.  Fracţiile de proteoglicani  din Nostoc halophilum  separaţi prin cromatografia pe 

Toyo-Pearl,  determinate după absorbanţa complexului polizaharidic cu Cu2+ la 240 nm. 

Analiza spectrului UV-VIS al preparatului sumar de endopolizaharide din Nostoc 

halophlum  (fig. 53) a scos în evidenţă că picul cel mai semnificativ se observă la lungimea de 

undă 192,8 nm. Putem constata prezenţa în cantităţi minore a  proteinei şi acizilor nucleici (lipsa 

absorbanţei la 280 şi 260 nm) fapt datorat purificării parţiale a extractului de EPZ.  

Valoarea maximă a absorbţiei la 192,8 nm se datorează  prezenţei în componenţa EPZ a 

acizilor uronici. Spectrul UV-VIS scoate în evidenţă prezenţa unor componenţi în diapazonul 

lungimilor de undă de 210-256 nm, valorile absorbanţei  menţinându-se în limitele 0,551-0,216, 

precum şi prezenţa proteinei la 280 nm în preparatul sumar ce conţinea proteine. 
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Fig. 53. Spectrul UV-VIS al preparatului sumar de endopolizaharide din Nostoc 

halophlum. 

Determinarea activităţii antioxidante ale preparatelor polizaharidice din Spirulina  şi 

Nostoc, capacităţii de stabilizare a emulsiilor ulei/apă şi de formarea a gelurilor. Pentru 

aplicarea practică în cosmetologie, farmaceutică, industria alimentară şi medicină a preparatelor 

polizaharidice este important studiul proprietăţilor antioxidante ale endopolizaharidelor obţinute  

din cianobacterii inclusiv spirulina şi nostoc. Acest indice este important  pentru cosmetologie  

deoarece reflectă capacitatea de a anihila radicalii liberi din ţesuturi. Pentru determinarea 

capacităţii antioxidante a polizaharidelor obţinute din Spirulina platensis şi Nostoc halophilum 

cu reagentul DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) au fost examinate 4 preparate de 

endopolizaharide deproteinizate extrase din biomasa de spirulină şi un preparat din nostoc fără 

de a fi supus deproteinizării.  Proba 4 prezintă Se-endopolizaharide obţinute din biomasa de 

spirulină  cultivată în prezenţa Na2SeO3 (45mg/l) şi deproteinizate cu ATA (tab. 14). 

Din datele tabelului 24 putem concluziona că toate preparatele de endopolizaharide 

posedă activitate antioxidantă, dintre care preparatul cu o activitate antioxidantă maximă poate fi 

menţionat cel de Se-PZ, care  utilizat în concentraţia de 2 mg/ml manifestă un grad de inhibiţie 

de 33,08 %.  Preparatul  polizaharidic cu seleniu posedă o capatate antioxidantă de 1,5 ori mai 

înaltă,  comparativ cu activitatea antioxidantă a preparatului de endopolizaharide neselenizate 

(22,19 % inhibiţie). 

O activitate antioxidantă mai diminuată de 7,83 % inhibiţie  posedă preparatul de 

endopolizaharide din Nostoc halophilum, fapt ce ar putea fi condiţionat de omiterea etapei de 

deproteinizare şi prezenţa abundentă a proteinei (3,14 mg/ml) în soluţia de polizaharide. 
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Tabelul 14.  

Determinarea activităţii antioxidante a polizaharidelor cu reagentul DPPH (1, 1-diphenyl-

2-picrylhydrazyl. 

Proba de 

endopolizaha- 

ride (PZ)* 

Concen- 

traţia, 

mg/ml 

A517 A517 A517 A517   % inhibitie 

1 2 3 (val. med) 
 

1.Preparat PZ  4,43 0,546 0,540 0,543 0,543 15,55 

2.Preparat PZ după 

liofilizare 

5,32 0,602 0,597 0,613 0,604 6,07 

3.Preparat  PZ   2,0 0,459 0,540 0,502 0,500 22,19 

4.Preparat  Se-PZ 2,0 0,430 0,431 0,430 0,430 33,08 

5.Preparat PZ 

Nostoc 

1,56 0,581 0,606 0,591 0,593 7,83 

DPPH - control  0,643 0,643 0,643 0,643 
 

*Probele 1-3 sunt endopolizaharide extrase din biomasa de spirulină şi deproteinizate , proba 4 

–Se-endopolizaharide obţinute din biomasa de spirulină  cultivată în prezenţa Na2SeO3 

(45mg/l) şi deproteinizate cu ATA, proba 5 – endopolizaharide extrase din biomasa de Nostoc 

halofilum fără deproteinizarea ulterioară. 

Determinarea capacităţii de stabilizare a emulsiilor ulei/apă în prezenţa  

polizaharidelor. Alt indice important caracteristic pentru polizaharide este capacitatea de  

stabilizare a emulsiilor de ulei  în apă. Endopolizaharidele obţinute din cianobacteria Spirulina 

platensis au fost testate ca agenţi de îndesire şi în calitate de  stabilizatori ai emulsiilor. Pentru 

prepararea emulsiei la 65oC la 65ml apă purificată s-a adăugat  30 ml ulei de floarea soarelui, 3 

% gliceril stearat şi  0,7 %  de polizaharid şi s-a agitat (mixat) timp de 10-15 min.  În paralel a 

fost preparată emulsia  din aceeaşi componenţi, dar fără adaos de polizaharid. La examinarea 

comparativă a acestor 2 emulsii (fig. 54 a, b) se observă că ele diferă după consistenţă, cea cu 

adaos de polizaharide este mai consistentă şi mai densă şi nu curge, spre deosebire de proba de 

referinţă, care este mai lichidă şi mai puţin stabilă. 

a.       b.  

Fig. 54. Emulsii ulei/apă fără adaos de polizaharid (1 ) şi cu adaos de polizaharid (2); a) 

Capacitatea de curgere; b) Stabilitatea. 

 Aşadar, polizaharidele din cianobacteriile studiate  pot fi utilizate în calitate de stabilizatori 

de emulsii şi pentru majorarea consistenţei lor. 

1 2 1 2 
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Capacitatea de gelifiere a polizaharidelor cianobacteriene. A fost stabilit că 

polizaharidele din Spirulina platensis nu formează gel fără careva agenţi de gelifiere, ci doar în 

urma  adăugaii soluţiei polizaharidice de 0,8 % la soluţia de 2 % CaCl2 în raport de 1:1, urmate 

de precipitarea polizaharidelor cu alcool în raport 1:4 şi încălzirea pe baia de apă apare gelul (fig. 

41). După înlăturarea supernatantului precipitatul este tratat cu 1 volum de 96% alcool la 

încălzire pe baia de apă (90-95oC) pentru înlăturarea urmelor de apă. Gelul era constituit din  

fibre alungite sau aglomerări de geluri-polizaharidice, care au fost identificate la microscop prin 

colorare a cu Alcian Blue, pH 2,5 (fig.55 a,b). Astfel,  gelurile polizaharidelor includ structuri 

liniare şi /sau neregulate care pot fi identificate  cu ochiul liber ca floculi şi prin colorare la 

microscop. 

  a)      b)   

Fig. 55.  Polizaharide gelificate obţinute din Spirulina platensis, identificate prin colorarea 

cu  Alcian Blue, microscopierea la x40 . 

 Rezultatele obţinute în rezultatul cercetărilor referitoare la unele  proprietăţi ale 

polizaharidelor produse de cele 2 cianobacterii  au scos în evidenţă posibilitatea de utilizare a lor  

în cosmetică datorită proprietăţilor  antioxidante, de stabilizare a emulsiilor şi de gelifiere ale 

acestora.   

2019 

Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului 

I. Polimorfismul la izoforme de esteraze din semințele mature ca markeri biochimici 

pentru studii genetice ale plantelor cultivabile (în cooperare cu Dr. A. Börner, IPK, 

Gatersleben, Germania; Dr. hab. Yu. Cesnocov, Institutul de Agrofizică, St. Petersburg, 

Rusia;  Dr. A. Artemieva, Institutul Resurselor Genetice Vegetale N.Vavilov, 

St.Petersburg, Rusia). 

1.1. Spectrele polimorfe ale izoformelor de esteraze din semințele mature ale Brassica 

campestris sp. campestris.  

În lucrările de selecţie genetică modernă, pentru o analiză rapidă a materialului de 

reproducere, spectrele izoformelor enzimatice sunt utilizate ca markeri biochimici a 

caracteristicilor economice valoroase.  
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Polimorfismul complexului de izoforme de esteraze al seminţelor mature de Brassica 

campestris sp. (colecţia VIR, St. Petersburg, Rusia) a fost studiat pentru caracterizarea 

diversității materialului genetic al culturii şi selecţia ulterioară la obţinerea celor mai 

promiţătoare forme după stabilitate şi productivitate. 

 

 

Fig.1. Profilurile electroforetice ale izoformelor de esterază a unor genotipuri de B. campestris 

(eşantioanele din cele 30 de genotipuri studiate). Numerele de mai sus – numărul eşantionului, M 

- markerii moleculari Page Ruler, Thermo Scientific; în partea stângă sunt indicate blocurile 

benzilor - B, C; între pistele din stânga - numerele benzilor de izoforme; în dreapta – masele 

moleculare, kDa. 

La spectrele electroforetice a esterazelor din semințele genotipurilor studiate de B. campestris a 

fost detectat polimorfism semnificativ - 9 benzi de izoforme (fig.1), care după conţinutul relativ 

şi masa moleculară pot fi împărţite în două blocuri de benzi – B, izoforme cu masele moleculare 

în intervalul 32,4-42,0 kDa și C, izoforme cu masele moleculare în intervalul 15,0-25,6 kDa. 

Benzile izoformelor blocului B sunt foarte semnificative după conţinut în compărare cu zonele 

blocului C, şi, prin urmare, sunt mai importante în aspectul biochimic. (fig. 1, tab. 1,2). 

 

 

B 

 

 

C 

B 

 

 

C 
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Tabelul 1 

Repartizarea zonelor de esteraze la rapiţă (B. campestris)  

Zimotip 
 B1 

42.0 

B2 

40.0 

B3  

37.8 

B4  

34.3 

B5 

32.4 

C1 

25.6 

C2 

23.1 

C3 

20.9 

C4 

17.9 

C5 

15.0 
Total zone 

Grupa 1 + + + + +  + + +  8 

Grupa 2 + + + + +   + + + 8 

Grupa 3 + + + + +  + + + + 9 

Grupa 4 + + + + + + + + +  9 

Grupa 5 + + + + +   + +  7 

Grupa 6 + + + + +  + +   7 

Grupa 7 + + + + +   +   6 

Grupa 8 + + + + +     + 6 

Total N probe 30 30 30 30 30 2 18 29 27 9 - 

Frecvenţa 

zonelor (%) 
100 100 100 100 100 7 70 97 90 30 - 

După analiza densitometrică a spectrelor electroforetice, izoforme de esteraze ale celor 30 

probe de genotipuri studiate formează 8 zimotipuri (Gr. 1-8, tab. 1, 2). Izoforme B1-B5 sunt 

prezente în toate genotipurile și grupurile de zimotipuri. Polimorfismul genotipurilor studiate 

este determinat, în principal, de benzile izoformelor blocului C (benzile 1-5, fig. 1, tab. 1,2). 

Izoforma de esterază C1 (32,1 kD) a fost detectată doar într-un singur genotip (frecvenţa de 

apariţie 7%). Benzile polimorfe  C1-C5 cu frecvenţa de apariţie de 30-97%  determină, în cea 

mai mare măsură, varietatea zimotipurilor de B. campestris în izoformele de esteraze. 

Tabelul 2 

Zimotipurile seminţelor de rapiţă din componenţa esterazelor 

Zimotip  Zona esterazelor* 

Numărul de 

zone din 

zimotip 

Numărul genotipurilor 
Total 

genotipuri 
% 

Grupa 1 B1-B5, C2-C4 8 1-5, 7, 9-15, 24, 28 15 50 

Grupa 2 B1-B5, C3-C5 8 16, 18-20, 29 5 17 

Grupa 3 B1-B5, C2-C5 9 6, 8, 22  3 10 

Grupa 4 B1-B5, C1-C4 9 25, 26 2 7 

Grupa 5 B1-B5, C3-C4 7 17, 21 2 7 

Grupa 6 B1-B5, C2-C3 7 30 1 3 

Grupa 7 B1-B5, C3 6 23 1 3 

Grupa 8 B1-B5, C5 6 27 1 3 
* - zona esterazelor este corelată cu tabelul 1. 

Tabelul 2 prezintă date privind prevalenţa fiecărui zimotip găsit. Majoritatea probelor (15 

genotipuri) sunt caracterizate prin zimotipul Gr.1 (50%), destul de divers privind compoziţia 

izoformelor (8 benzi). Zimotipurile Gr.3 şi Gr.4 sunt cele mai polimorfe după compoziţie (cîte 9 

benzi de izoforme fiecare). Zimotipurile Gr.6-8 sunt rare în prevalenţă (3%, 1 genotip), dar 

destul de polimorf - 6 benzi de izoforme de esteraze. Zimotipul Gr.4. se distinge prin prezenţa 

izoformei de esterază  C1, care este absentă în celelalte zimotipuri. 

Datele obţinute privind spectrele polimorfice ale izoformelor de esterază vor fi utilizate în 

colaborare cu Institutul Agrofizic şi VIR (Sankt-Petersburg, Rusia) pentru analiza genetică 
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ulterioară şi identificarea celor mai promiţătoare forme după productivitate şi rezistenţă la diferiţi 

factori de mediu.  

1.2.  Spectrele polimorfe de izoforme de esteraze din semințele mature ale eșantioanelor de 

ridiche albă (Raphanus sativus l.)  

În perioada de raportare a fost studiat nivelul de polimorfism al esterazelor din semințele 

mature a 24 soiuri și subspecii de ridiche pentru semințele de Raphanus sativus L. din colecția 

genetică VIR (Sankt-Petersburg) pentru selecția ulterioară a formelor parentale promițătoare. 

În eșantioanele de semințe studiate au fost găsite 5 izoforme de esteraze cu masele 

moleculare de la 34,7 kDa până la 44,4 kDa (Fig.2).  

 

Fig. 2. Spectrele electroforetice ale izoformelor de esteraze din genotipurile de ridiche 

studiate (exemplu, probele nr. 1-9). De-a lungul pistelor este indicat numărul zonelor de 

esteraze prezente în eșantion. În  partea dreaptă sunt indicate masele moleculare (15-70 

kDa) ale markerilor. 

În funcție de prezența sau absența zonelor individuale din componența de esteraze, toate 

probele au fost împărțite în 5 zimotipuri electroforetice (Gr. 1 - Gr. 5) (tabelul 3). În tabelul 4 

sunt prezentate genotipurile fiecărui zimotip de esteraze, care au o compoziție similară.  

Cel mai frecvent zimotip Gr. 2 a reprezentat 50% din toate probele, cel mai rar zimotip 

(8,3%) a fost Gr. 5. Două zimotipuri (Gr. 3 și Gr. 4) s-au întâlnit la fel de des - 12,5% din total. 

Gr. 1 a reprezentat 16,7% din total. 

Tabelul 3 

Distribuția zonelor de esteraze între zimotipurile de ridiche 

Zimotipul 
1 

44.4 kDa 

2  
42.5 kDa 

3  
38.5 kDa 

4  
36.6 kDa 

5  
34.7 kDa 

Numărul total de 

zone  

Grupa 1 + + + + + 5 

Grupa 2 + + + +  4 

Grupa 3  + + +  3 

Grupa 4 + +    2 

Grupa 5   + +  2 

Frecvența zonelor (%) 79,2 91,7 87,5 87,5 16,7  
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Zimotipul Gr. 1 a fost caracterizat prin cel mai mare număr de zone, în compoziția sa sunt 

incluse toate cele 5 esteraze, iar cel mai mic număr de zone (câte 2) a avut 2 zimotipuri – Gr. 4 și 

Gr. În Gr. 2 au fost identificate 4 zone, și acest grup este cel mai reprezentativ dintre genotipurile 

studiate (12 probe). În zimotipul Gr. 3 au fost detectate 3 zone de izoenzime de esteraze. S-a 

constatat că toate zonele de esteraze sunt polimorfe, adică lipsesc în grupuri separate. Frecvența 

apariției zonelor individuale a variat între 16,7% și 91,7%. Zona 5 a fost cel mai rar întâlnită, 

fiind identificată doar într-un singur zimotip din cinci (16,7%). Cea mai frecvent întâlnită dintre 

zonele polimorfe este zona 2, ea a fost detectată în 4 zimotipuri (91,7%). Zona 3 și zona 4 sunt 

prezente în patru grupuri cu frecvența de apariție de 87,5%. 

Tabelul 4  

Zimotipurile de ridiche, compoziția lor și frecvența apariției 

Zimotipul Zona Numărul genotipului 
Genotipuri 

totale 

Frecvența apariției, 

% 

Grupa 1 1 - 5  2, 6, 13, 15 4 16,7 

Grupa 2 1 - 4 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16,17, 19, 23, 24 12 50 

Grupa 3 2 - 4 10, 18, 22 3 12,5 

Grupa 4 1, 2 4, 20, 21 3 12,5 

Grupa 5 3, 4 1, 3 2 8,3 

Pe baza rezultatelor obținute, 3 genotipuri, incluse în zimotipul Gr.1, pot fi selectate ca 

forme parentale potențiale. Ele au o compoziție pronunțată de izoenzime, reprezentată de toate 

cele 5 izoforme de esteraze. 

La studierea colecției de 24 soiuri de ridiche Raphanus sativus L. din colecția genetică VIR 

(Sankt Petersburg) la analiză izoenzimatică s-a relevat un nivel ridicat de polimorfism, ceea ce 

permite să fie utilizată pentru a diferenția genotipurile de ridiche. Ca forme parentale potențiale 

au fost selectate 3 genotipuri incluse în zimotipul Gr. 1 și care conțin numărul maxim de 

izoforme de esteraze. Informația obținută poate fi utilizată pentru cercetări ulterioare în domeniul 

selecției culturilor dependente de markeri, ceea ce optimizează semnificativ procesul de selecție, 

care consumă mult timp. 

1.3.  Analiza genetică a polimorfismului formelor de izoenzime de esteraze din semințele 

mature de Brassica rapa L. 

Pentru prima dată, au fost identificați și cartografiați locii cromozomilor, responsabili de 

manifestarea activității a 13 izoforme de esteraze din semințele mature de Brassica rapa L.  

Ca material de cercetare au fost utilizate linii duble haploide din două populații de 

cartografiere DH30 și DH38. Toate izoformele de esteraze identificate au fost împărțite în trei 

grupe în funcție de mobilitatea lor electroforetică. Grupul de izoforme A1-A3 aveau masa 

moleculară mare și mobilitate electroforetică mică. Grupul de izoforme B1-B7 prezentau masa 

moleculară și mobilitate electroforetică medie. Grupul C1 - C3 constă din izoforme, care aveau 

masa moleculară mică și, ca urmare, cea mai mare mobilitate electroforetică. Fiecare dintre 
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formele parentale, precum și fiecare dintre liniile investigate ale populațiilor de cartografiere, 

aveau propriul spectru electroforetic unic de izoforme de esteraze. 

Pe baza datelor electroforetice obținute, pentru ambele populații s-a efectuat o analiză QTL  

(studiul a fost efectuat în LCȘ Biochimia Plantelor) și s-au determinat locii cromozomilor, care 

determină manifestarea fiecărei izoforme de esteraze detectate în liniile de cartografiere a 

populațiilor DH30 și DH38 (studiul a fost realizat la VIR, Sankt Petersburg, în cadrul 

cooperării). Abordarea folosită pentru cartografierea QTL cu intervale multiple (composite 

interval mapping), împreună cu testul de permutare (1000 repetări) și nivelul de încredere 

P<0.05, au permis identificarea și localizarea pe cromozomi a lociilor (QTL), care determină 

manifestarea tuturor izoformelor de esteraze identificate prin electroforeza în gel. Cu excepția 

izoformei A1 pentru populația DH38 și a izoformei B7 pentru populația DH30. Pentru aceste 

două izoforme, rezultatele analizei QTL nu au fost obținute, ceea ce se explică prin cantitatea 

mică de date inițiale despre aceste izoforme în populația de cartografiere. Au fost cartografiate în 

total 35 QTL izoforme de esterază pentru populația de cartografiere DH30 și 39 QTL - pentru 

populația DH38. Pentru aceste două izoforme nu au fost obținute rezultatele analizei QTL, ceea 

ce se explică prin cantitatea mică de date inițiale despre aceste izoforme în populația 

corespunzătoare.  

Analiza QTL a relevat, de asemenea, markerii moleculari cuplați genetic cu locii identificați 

și procentul de variație fenotipică, determinat de fiecare dintre QTL-urile identificate. Conform 

analizei izoenzimatice, s-a calculat heterozigozitatea ambelor populații în fiecare locus Hl și 

heterozigozitatea totală a Htot, precum și variațiile heterozigozității Var(Hl) pentru un locus și 

variația heterozigozității medii pentru fiecare dintre populații Var(Htot) (tab. 5). Heterozigozitatea 

identificată a fost considerată ca porțiunea medie a locilor cu două alele diferite în același locus 

la un individ și ar putea fi definită ca heterozigozitatea observată, care caracterizează o parte a 

genelor prin care populația studiată este heterozigotă. 

Tabelul 5  

Calcularea heterozigozității și a dispersiei sale în liniile populației de cartografiere DH30 și 

DH38 Brassica rapa L. în funcție de rezultatele analizei izoenzimatice a esterazelor  

Indicele 

Izoformele de esteraze 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 
 

DH30 

Hl 0,352 0,616 0,139 0 0,139 0,475 0,491 0 0 0,073 0,475 0.391 0,391 

Var(Hl) 0,008 0,009 0,004 0 0,004 0,009 0,009 0 0 0,002 0,009 0,009 0,009 

 

 

Heterozigozitatea medie Htot = 0,272; Dispersia Var(Htot) = 0,007 

 

DH38 

Hl 0 0,213 0,213 0,078 0,149 0,424 0,476 0 0 0,149 0,465 0,465 0,368 

Var(Hl) 0 0,003 0,003 0,001 0,002 0,005 0,005 0 0 0,002 0,005 0,005 0,005 

 
 

Heterozigozitatea medie Htot = 0,231; Dispersia Var(Htot) = 0,003 
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Cartografierea genetico-moleculară efectuată și analiza biochimică a caracterelor 

biochimice studiate a manifestării diferitelor izoforme de esteraze din semințele mature de 

Brassica rapa L. au relevat factorii genetici, care determină manifestarea caracterelor studiate, 

precum și distribuția QTL-urilor cartografiate în genom, ceea ce face posibilă în viitor efectuarea 

screening-ului molecular-genetic efectiv al probelor din colecție și a materialului de selectie a 

speciei Brassica rapa L. în funcție de caracteristicile biochimice, atunci când se efectuează studii 

de selecție genetică a aceastei culturi. 

1.4. Modificarea proteinelor alergenice din extractele nepurificate din seminţele de arahide 

și soia după proteoliza limitată (în cooperare cu prof. K. Wilson, Universitatea de Stat din 

Statul New York, Binghamton, SUA)  

Proteoliza limitată a proteinelor alergene din arahide. Cea mai atractivă modalitate de 

reducere a alergenicităţii globulinelor de rezervă, utilizate ca aditivi la produse alimentare 

industriale, poate fi proteoliza limitată, legităţile căreia sunt determinate de specificitatea, nu atât 

a structurii primare, cât de cea terţiară a substratului. 

Alergenicitatea globulinelor 11S din arahide, Ara h3 este determinată de prezenţa în 

secvenţele de aminoacizi ale domeniilor N-terminale (α-catenele) a epitopilor IgE. Aceşti epitopi 

sunt localizaţi în regiunea C-terminală a α-catenelor (fig. 3). Conform datelor experimentale, 

această zonă întreagă, unde sunt identificaţi epitopii 2, 3 şi 4 (arahide, Ara h 3) se distruge în 

timpul atacului iniţial cu papaină  sau tripsină. Astfel, proteoliza limitată duce la o scădere 

semnificativă a alergenicităţii 11S. 
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Fig. 3 . Diagramele panglică ale structurilor terţiare ale domeniilor N-terminale ale 

globulinelor de rezervă 11S (A) şi 7S din arahide. 

Zonele întunecate ale diagramelor corespund epitopilor IgE identificaţi în secvenţele de aminoacizi ale 

globulinei 11S şi globulinei 7S mature. Extinsia N-terminală a globulinei 7S (resturile R1-S86), în care 

sunt identificaţi epitopii IgE 4-9, nu formează densitatea electronică în cristalele de proteine. Săgeţile 

indică resturile Arg în poziţia P1 a legăturilor peptidice, scindarea cărora duce la o reducere semnificativă 
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a alergenicităţii globulinelor 11S şi 7S din arahide. Partea de jos a figurii prezintă structurile secundare 

(β-strend-urile Z-J′ şi α-helix-urile h0, h1-h3,h4), precum şi toate punctele stabilite experimental de 

scindare a lanţurilor polipeptidice () şi poziţia epitopilor IgE. 

În secvenţa de aminoacizi a globulinei 7S din arahide 7S Ara h1, caracterizată prin cel mai 

ridicat nivel de alergenicitate dintre toate celelalte globuline de rezervă din seminţele studiate în 

acest sens, au fost identificaţi epitopii IgE 1-21. Epitopii 1-3 sunt eliminaţi post-translaţional, iar 

restul 18 epitopi IgE sunt localizaţi atât în domeniile N-, cît şi C-terminale. Ara h1 este o 

globulină 7S de tipul convicilinelor, structura primară a acestuia include alungirea N-terminală 

extinsă, care nu formează densitate electronică în structura cristalină a proteinei (fig. 3B). În 

secvenţa de aminoacizi a domeniului N-terminal al Ara h1 matur, au fost identificaţi epitopii IgE 

4-13, dintre care şase aparţin extinderii N-terminale, iar restul patru aparţin regiunii C-terminale 

a secvenţei din afara β-barrel-ui (fig. 4). Conform datelor experimentale, proteoliza limitată a 

globulinei 7S din arahide cu papaină începe cu scindarea şi distrugerea extensiei N-terminale, 

unde în proteina intactă sunt identificaţi epitopii IgE 4-9, şi se termină cu scindarea în regiunea 

centrală a buclei între α-helixul h3 şi β-strand-ul J', unde s-a identificat epitopul IgE 13 (fig. 4). 

Astfel, proteoliza limitată conduce la o scădere semnificativă (40%) a alergenicităţii globulinei 

7S din arahide. 

Electroforeza proteinelor din extractele nepurificate a seminţelor de arahide (fig. 4), în 

prezenţa 2-mercaptoetanolului relevă banda globulinei 7S şi două tipuri de benzi ale globulinei 

11S – benzile α-catenelor şi o bandă ce coincide după mobilitate cu β-catenele. Pe 

electroforegramă există o serie de benzi minore, care corespund proteinelor non-rezervă (fig. 4 

A). 

În timpul proteolizei globulinei 7S apare un fragmentul 1 cu masa moleculară mare, care 

rezultă la secindarea (extensiei N-terminale, tipic proteolizei limitate iniţiale a globulinelor  7S 

de tip convicilinic. Masa moleculară a β-catenelor globulinei 11S din arahide rămâne 

neschimbată, iar α-catenele se scindează cu formarea fragmentelor K1-K3 şi N1-N3 (fig. 4A). 
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Fig. 4. Electroforeza în prezenţa (A) şi în absenţa (B) 2-mercaptoetanolului produselor de 

proteoliză a proteinelor extractelor nepurifucate din seminţele de arahide. 
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În structura globulinelor 11S α- şi β-catenele sunt unite printr-o legătură disulfidică. Prin 

urmare, informaţii suplimentare privind procesul de proteoliză a globulinei 11S din arahide pot fi 

obţinute prin compararea rezultatelor electroforezei în prezenţa şi absenţa 2-mercaptoetanolului 

(fig. 4A şi, respectiv, B). Astfel, în absenţa 2-mercaptoetanolului, fragmentele iniţiale K1/K2 şi 

fragmentul final K3 sunt unite printr-o legătură disulfidică cu β-catenele şi formează benzile 

macromoleculare К1/К2 şi apoi К3 (fig. 4B). În plus, în absența 2-mercaptoetanolului, se 

constată un fragment N1 care coincide după mobilitate cu β-catenele. (fig. 4A,B). În final, 

fragmentele N1, N2 şi N3 sunt reţinute în molecula nedisociată a globulinei 11S din arahide, care 

a suferit o proteoliză limitată, datorită interacţiunilor necovalente.  

Informaţii mai fiabile privind legităţle proteolizei limitate a globulinelor 11S şi 7S prezente 

în extractele nepurificate din seminţele de arahide pot fi obţinute prin analiza electroforetică 

simultană a produselor  de proteoliză a proteinelor din aceste extracte şi a preparatelor purificate 

ale globulinelor 11S şi 7S (fig. 5). 
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Fig. 5. Electroforeza în prezenţa 2-mercaptoetanolului a produselor de proteoliză a 

proteinelor din extractele nepurificate din seminţele de arahide (E) şi preparatelor 

purificate ale globulinelor 11S (L) şi 7S (V). 

Nu au fost detectate diferențe semnificative între caracterul de proteoliză a globulinei 11S din 

extractele totale şi în preparatul purificat. În ambele cazuri, procesul începe cu scurtarea 

ecvențială C-terminală a α-catenelor cu formarea fragmentelor K1 şi K2, unite printr-o legătură 

disulfidică cu β-catene. Deja în acest stadiu al proteolizei limitate, culminând cu scindarea 

legăturii peptidice R213-Q214 (fig. 3), se produce scindarea şi distrugerea pînă la peptide cu 

masă moleculară mică, nedetectate prin electroforeză, a regiunii C-terminale a α-catenelor, unde 

în proteina nativă sunt identificați epitopii IgE 2, 3 şi 4. Proteoliza limitată ulterioară (scindarea 

în regiunea buclei între β-strend-urile E şi F, fig. 3), detectată prin apariţia fragmentului K3 şi a 
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fragmentelor N1-N3 (respectiv jumătăţile N- şi C-terminale ale β-barrel-ui) nu modifică nivelul 

rezidual al alergenicităţii globulinei 11S din arahide, datorită prezenţei epitopului IgE 1 (fig. 3). 

În concordanță cu rezultatele electroforezei prezentate în fig. 5, fragmentele 2-5, detectate la 

hidroliza globulinei 7S purificate cu papaină, se găsesc în cantităţi minore şi, deaceea, prezenţa 

acestora printre produsele de proteoliză a proteinelor din extractele nepurificate nu este 

semnificativă. Rezultatele electroforezei prezentate în fig. 4 şi 5, indică în mod clar eliminarea, 

în timpul hidrolizei iniţiale a proteinelor din extractele nepurificate cu papaină, a extensiei N-

terminale, care conţine epitopii IgE 1-6 (fig. 3). Cu toate acestea, posibilitatea reducerii parţiale a 

alergenităţii globulinei 7S din arahide prin metoda proteolizei limitate poate fi mai puţin 

favorabilă decât cea stabilită pentru globulina 11S.  

Într-adevăr, după 120 minute de reacţie, fragmentele globulinei 7S printre produsele 

proteolizei proteinelor din extractele nepurificate nu sunt practic detectate. Poate că, în aceste 

condiţii, spre deosebire de globulina 11S, are loc o scindare completă a moleculelor de globulină 

7S după mecanismul cooperativ. Astfel, posibilităţile utilizării metodei de proteoliză limitată 

pentru a reduce nivelul de alergenicitate a globulinei 7S din componenţa proteinelor din 

extractele nepurificate din seminţele de arahide sunt limitate, deoarece acestea sunt asociate cu o 

pierdere cantitativă semnificativă a proteinei. 

  Proteoliza limitată a proteinelor alergene din soia. În stadiile timpurii ale evoluției 

proteinelor de rezervă din semințe, ale căror structuri primare și superioare sunt foarte 

conservative, a apărut mecanismul de reglare a scindării proteolitice masive a globulinelor 11S 

din semințe prin mecanismul „una câte una”, care are loc doar după modificarea moleculelor 

proteice prin proteoliză limitată.S-a arătat că în proteinele alergene din semințe, majoritatea 

epitopilor IgE în secvențele de aminoacizi ale proteinelor de rezervă sunt prezenți în regiunile 

sensibile la atacul proteolitic. 

 S-a stabilit experimental alergenicitatea subunității Gly m G1, determinate de prezența 

epitopilor IgE 1 și 2 în partea C-terminală a α-catenelor (fig. 6.).  
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Fig. 6. Regiunea secvenței de aminoacizi a α-catenei din subunitatea Gly m G1 (A1aB1b), 

globulina 11S din soia, unde au fost identificați epitopii IgE 1 și 2.  

Literele minuscule indică regiunile secvenței care nu formează densitate electronică în cristalele 

de proteine. Săgeata corespunde punctului de scindare a buclei între -strendul J și -helixuri, 

stabilită experimental. 



211 

 

Proteoliza limitată cu papaină a globulinei 11S din soia începe cu scindarea regiunii C-

terminale a -catenelor în afara -strendul J, care este cea mai sensibilă la atacul proteolitic, și 

se încheie cu scindarea buclei între -strendul J și -helixuri (fig. 6). Aceasta duce la formarea 

fragmentelor F1 și F2, care corespund regiunii β-barrel-ului din α-catenele subunităților G1-G3 

și G5. O parte din zona fragmentului F2 corespunde jumătății C-terminale a β-barrel-ului (A4) 

din α-catena subunității G4 (A5A4B3). În cele din urmă, fragmentul F3 corespunde jumătății N-

terminale intacte a β-barrel-ului (A5) din α-catena subunității G4 (A5A4B3). Rezultatele descrise 

sunt în concordanță cu electroforegrama extractului proteic total din semințele de soia și 

preparatului pur a globulinei 11S, prezentată în Figura 7.  

kD

66.0

45.0

31.0

21.5

14.4

6.5

7S





A5





A5

7S’

F1
+F2

A5
F3

F1
+F2

A5
F3

M                        E                    L                E                     L 

0                    0              60                   60

В р е м я, м и н

Русский

 

Fig. 7. Electroforeză produselor de proteoliză cu papaină, în prezența 2-

mercaptoetanolului, a proteinelor din extractul brut din semințele de soia (E) și a 

preparatului pur a globulinei 11S (L).  

7S și 7S′ - respectiv, globulina 7S și produsele cu masa moleculară mare ale proteolizei sale. α - 

domeniile N-terminale (α-catenele) ale subunităților G1-G3 și G5 a globulinei 11S; A5 - jumătatea N-

terminală a β-barrel-ului (A5) a α-catenei subunității G4 (A5A4B3). F1 și F2 - produsele proteolizei 

limitate a α-catenelor subunităților G1-G3 și G5. O parte din zona fragmentului F2 corespunde jumătății 

C-terminale a β-barrel-ului (A4) din α-catena subunității G4 (A5A4B3). 

În timpul proteolizei limitate, regiunea C-terminală scindată, care include regiunea α-

helixurilor h1-h3 și -strendul J (fig. 6), se descompune până la peptide cu masa moleculară 

mică, care nu sunt detectate la electroforeză (fig. 7). În secvența de aminoacizi din această 

regiune, în subunitatea G1 (A2B1a) au fost identificați epitopii IgE 1 și 2. Astfel, proteoliza 

limitată cu papaină duce la eliminarea completă a alergenicității acestei subunități a globulinei 

11S din soia. 

Rezultatele acestei lucrări arată identitatea legităților proteolizei limitate la utilzarea ca 

substrat a extractelor proteice brute și a preparatelor pure ale globulinei 11S din soia. În ambele 
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cazuri, se observă scindarea și distrugerea, până la peptide cu masa moleculară mica, a regiunii 

C-terminale a α-catenelor, unde, în subunitățile intacte ale Gly m G1 din soia, sunt prezenți 

epitopii IgE. Întrucât structurile primare și terțiare ale subunităților globulinei 11S sunt foarte 

conservative, se poate presupune că proteoliza limitată cu papaină va reduce alergenicitatea 

multor altor subunități, care intră în componența structurilor hexamere ale globulinelor 11S din 

soia. 

1.5. Legumainele, proteinazele Asn-specifice, cele mai importante componente ale 

proceselor-cheie ale ontogenezei plantelor. (în cooperare cu prof. K. Wilson, Universitatea de 

Stat din New York, Binghamton, SUA). 

Legumainele (familia C13, clanul EC 3.4.22.34) sunt proteinazele Asn/Asp-specifice, 

caracteristice atât procariotelor, cât și eucariotelor. Prima legumaină (proteinaza B cu 

specificitate unică pentru Asn) a fost izolată din semințele germinative de Vicia sativa. 

Participarea legumainelor animale și vegetale la diferite funcții fiziologice este rezumată în 

revizuirea de către Dall și Brandstetter. 

Structura terțiară a precursorilor inactivi ai legumainelor animale și vegetale include: 

propeptidul N-terminal scurt, domeniul asparaginil-endopeptidazei (AEP), peptida de activare 

(AP) și domeniul de stabilizare și modulare a activității legumainei (LSAM) (fig. 8). Auto-

activarea precursorilor legumainelor de origine animală și vegetală constă în îndepărtarea 

propeptidei N-terminale și a mai multor scindări în interiorul peptidei AP, ceea ce duce la 

detașarea completă a domeniului LSAM. 

 

Fig. 8. Diagramele panglică a structurilor terțiare ale precursorilor legumainelor din Mus musculus 

4nok (A) și din Arabidopsis thaliana 5nij (B), structural suprapuse, dar prezentate separat. AEP - 

domeniul endopeptidazei active, AP - peptidă de activare, LSAM - domeniul de stabilizare și 

modulare a activității legumainei.  

       Săgețile corespund punctelor de clivaj flancate Asn și Asp, identificate în timpul auto-

maturării precursorilor legumainelor. Linia punctată corespunde regiunii dezordonate în structura 

cristalului 5nij. 
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În acest studiu, a fost realizată analiza comparativă a mecanismelor de activare a 

legumainelor vegetale și animale pe baza structurilor lor cristaline și modelelor. 

Structura moleculară și mecanismele de activare a legumainelor vegetale și animale. 

Secvențele de aminoacizi ale legumainelor vegetale și animale sunt foarte conservative în 

domeniul AEP (deviație standard 0,63 Å la 259 atomi de Cα a legumainelor din Mus musculus 

4nok și din Arabidopsis thaliana 5nij) și variabile în partea N-terminală a peptidei AP. Analiza 

structurilor prolegumainelor 4nok și 5nij arată că doar părțile C-terminale organizate structural 

ale peptidelor AP (β-strandăul s14 și α-helixul h6) sunt responsabile de blocarea resturilor Asn, 

His și Cys ale site-ului activ. Mai mult, se pare că în ambele structuri doar trei resturi, care 

coincid în secvență și alinierea structurală, blochează aproximativ triada site-ului activ (fig. 9). 

De regulă, activarea legumainelor animale și vegetale la valori scăzute de pH constă în 

eliberarea situsului activ al resturilor Asn, His și Cys și eliminarea completă a domeniului 

LSAM. Cu toate acestea, analiza detaliată a secvențelor și structurilor legumainelor animale și 

vegetale a relevat unele diferențe. 

 Conform măsurătorilor noastre, restul conservative Asn 325 între α-helixurile h6 și h7 

(Fig. 10) în structurile legumainelor animale este cel mai accesibil la solvent în structura AP 

(ASA~100%). Astfel, activarea legumainelor animale începe cu clivarea legăturii peptidice 

corespunzătoare Asn-flancat. Scindarea ulterioară a legăturilor laterale Asp305/Asp311 are loc 

pe ambele părți ale β-strendului s14 (Fig. 10). Se poate concluziona că scindarea tuturor celor 

trei legături flancate Asn/Asp prezentate experimental pentru legumainele din H. sapience și din 

M. musculus este necesară pentru activarea lor datorită eliberării triadei situsului activ. 

 

Fig. 9. Peptida de activare AP a precursorilor legumainei din M. musculus 4nok (A) și din  A. 

thaliana 5nij (B).  

Cu albastru sunt indicate resturile de aminoacizi, care blochează aproximativ triada situsului 

activ (resturile Asn, His și Cys sunt arătate cu roșu). Structurile sunt suprapuse, dar prezentate 

separat. Linia punctată corespunde regiunii dezordonate în structura cristalului 5nij. 
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 Cu toate acestea, activarea completă a legumainei din H. sapience s-a observat la 

înlocuirea resturilor Asp305/Asp311. Astfel, s-a ajuns la concluzia că după clivarea legăturii Asn 

flancate între α-helixurile h6 și h7, activarea ulterioară a legumainei din H. sapience și a altor 

legumaine animale are loc doar ca urmare a rearanjării lor conformaționale cauzată de scăderea 

pH-ului și, astfel, indiferent de scindarea în Asp305 sau Asp309. Cu toate acestea, ambele resturi 

Asp305/Asp309 sunt foarte conservative în secvențele legumainelor animale (de la viermii plați 

până la mamifere) și, prin urmare, trebuie să fie funcțional importante. Probabil, activarea 

legumainelor animale se datorează atât scindării Asp305 și Asp309, cât și modificărilor 

conformaționale în structura AEP/AP. 

 

Fig. 10. Secvențele de aminoacizi ale legumainelor din M. musculus 4nok și A. thaliana 5nij 

ilustrează structurile primare ale legumainelor eucariotelor.  

Regiunea secvenței aliniate este limitată de domeniul AEP (β-strendurile s1-s13 și α-helixurile 

h1-h5) și de peptida de activare AP care conține β-strendul s14 și α-helixul h6. Literele mici 

indică regiunea dezordonată în structura cristalului 5 nij. Domeniul AEP conține două inserții: a 

- caracteristică grupului antic (Alveolata, Stramenopiles) și plantelor; b - este prezent numai în 

secvențele plantelor. Resturile cu bold corespund triadei sitului activ Asn, Hys și Cys (roșu), 

punctelor de scindare automată Asn/Asp detectate la maturarea precursorilor 4nok și 5nij (negru) 

și resturilor care blochează aproximativ triada site-ului activ în structura prolegumainei 

(albastru). 

 La fel ca și în cazul legumainelor animale, bucla între α-helixurile h6 și h7 în structura 

legumainei din A. thaliana 5 nij arată accesibiltate crescută la solvent (ASA> 90%), dar nu 
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conține resturile Asn sau Asp (fig. 10). Se pare că activarea legumainei 5 nij începe cu clivarea 

legăturii flancate Asn343 detectată experimental în interiorul regiunii AP dezordonate (ASA 

85%). În continuare clivarea legăturii Asn353 flancat finalizează activarea legumainei 5 nij.  

 În general, mecanismul de activare al legumainelor altor plante și chiar al legumainelor din  

Parabasalia și Stramenopiles pare să fie similar cu cel al legumainelor din A. thaliana: toate 

conțin resturi Asn/Asp cu accesibilitate îmbunătățită la solvenți și, astfel, susceptibilitate 

potențială la auto-clivaj în interiorul porțiunii centrale a peptidei AP prognozate. În toate acestea, 

sunt absente resturile Asn/Asp în bucla între α-helixurile h6 și h7 prognozate. 

 Activarea legumainelor din H. sapience și din A. thaliana constă din două etape: 1) clivarea 

celor mai sensibile legături Asn-flancate în structurile inițiale ale precursorilor legumainelor 

duce la schimbarea locală a structurilor AP 2) clivarea structurilor AP. Legăturile Asn/Asp 

flanchează fie segmentele înconjurătoare, fie segmentele interne ale secvenței, care blochează 

triada site-ului activ. Probabil, etapa a doua este obligatorie la legumainele din A. thaliana sau 

facultativă la legumainele din H. sapience, pentru eliberarea site-ului activ. 

1.6. Caracteristica biochimică a uleiurilor eterice din forme spontane ale plantelor 

medicinale,  hibrizilor şi descendenţii lor generativi (în cooperare cu Centrul de Cultivare a 

Plantelor Medicinale USMF ''Nicolae Testemiţanu”, dr. I. Ungureanu). Caracteristica 

biochimică a uleiurilor eterice din forme promitătoare de mentă și immortelle italianului.  

Studierea caracterelor morfologice şi chimice ale descendenţilor generativi obţinute în 

resultatul autopolinezării M.longifolia L.(Huds) (forma cu linalilacetat). Obiect de studiu au 

fost luaţi descendenţii generativi obţinuţi în condiţii de autopolenizare liberă a M. longifolia (L) 

Huds cu linalilacetat ca component principal (82%) şi linalool (10%) (tab.6)                                                                                                                                    

  Tabelul 6 

Indicele fizico-chimic a uleiului esenţial din M.longifolia (L.) Huds 

Denumirea Ponderea de 

ulei,% 

 

n20
D 

 

α20
D 

λmax                                   

nm 

Component 

principal,% 

M. longifolia (L.) Huds 2,0 1,4625 -12,4 - Linalilacetat, 

80,0-82,0 

Au fost cercetaţi 90 de puieţi. Majoritatea descendenţilor posedă o morfologie asemănătoare 

formei materne, restul deosebindu-se după dimensiunea tufei, forma şi culoarea frunzelor. 

Valoarea medie a ponderii de ulei în cadrul descendenţei este 1,93% şi este aproximativ egală cu 

valoarea caracteristică formei materne (2,0%). Cel mai numeros grup de puieţi (65%) în 

compoziţia uleiului esenţial este identic cu forma maternă şi conţine linalilacetat ca component 

principal. Al doilea grup de puieţi (14%) acumulează linalool ca component principal (până la 

83,7%), şi al treilea grup de puieţi (11%) acumulează carvon ca component principal (până la 

70%). Un singur reprezentant cu ponderea de ulei de 3,6% acumulează în calitate de component 

principal mentol (50%). Puieţi care acumulează 2,3-2,5% de ulei esenţial şi conţinut ridicat de de 
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linalool, linalilacetat şi carvonă, prezintă un interes considerabil pentru medicină, parfumerie şi 

cosmetică. 

Studiul particularitaţilor biosintezei în perioada vegetativă în forme promitătoare de 

mentă Victoria şi Speranţa. Au fost studiate particularităţile biosintezei în soiuri noi de mentă 

Victoria şi Speranţa în al doilea an al sezonului de creştere în perioada vegetativă. Până în iunie 

uleiurile esenţiale au fost obţinute în etapele de butonizare şi la începutul înfloririi (tab. 7).  

 Tabelul 7 

Valorile indicilor fizico-chimici a uleiurilor esenţiale în timpul etapei 1 de vegetaţie la 

soiurile noi 

 

Denumirea  

 

Fazele de vegetaţie 

Ponderea 

de ulei,% 

Conţinutul,% 

alcooli eteri cetone 

Victoria butonizarea 2,7 48,8 15,0 20,0 

începutul înfloririi 3,0 50,3 16,4 21,2 

Speranţa butonizarea 2,9 2,5 3,0 60.3 

începutul înfloririi 3,2 4,3 5.7 67,5 

Caracteristica biologică şi compoziţia uleiului esenţial al immortelle italianului 

(Helichrisum italicum (Roth) Guss). Această specie se găseşte, în principal, în regiunea 

mediteraneeană. În formă sălbatică în Moldova nu creşte. Uleiul de immortelle are un spectru 

larg de acţiune, ca: antimicrobian, antifungic, antiflamator, şi este de mare interes pentru studiu 

şi implementare, care a fost adus din Italia şi cultivat la Staţia biologică al USM. 

Ulei esenţial a fost obţinut prin metoda de hidrodistilare. A fost investigată compoziţia 

uleiului esenţial pe GC-MS Agilent Technology 7890B în Institutul de Chimie AŞ Moldovei 

(Acord de colaborare Ştiinţifică de la 02.01.2019). 

Avînd în vedere o zonă largă de distribuţie există multe subspecii care diferă în morfologia şi 

compoziţia uleiului esenţial. În condiţiile solului şi climei Moldovei ponderea de ulei a fost 0,7-

0,8%. Au fost determinaţi 39 compuşi volatili în compoziţia uleiului esenţial şi semnificativ 

diferă de cea a altor regiuni de creştere. Componentele principale sunt sesquiterpenele (30,5%), 

neril acetat (23,7%), monoterpenele - 5,5% (mai ales limonena). 

 1.7. Identificarea componentelor terpenoice, substanţele biologic active ale uleiurilor 

eterice din populațiile autohtone de Mentha sp., Monarda sp. și Helichrisum sp.   

 A fost studiată compoziţia chimică a uleiului eteric a formei spontane de Mentha verticilata L. 

din populaţia sălbatică din raionul Iargora. Ecotipul de menta menționat are dezvoltare puternică 

şi următoarele caracteristici: ponderea de ulei – 3,0%, componentul principal - mentolă până la 

70,0% şi componentele asociate mentonă (12%), iso-mentonă (3%), metilacetată (7%) şi 

hidrocarburi monoterpene (până la 1,0% în total). Acestă formă de mentă este foarte productivă 

cu recoltă de biomasa (2 t/ha) şi cantitatea de ulei 70-75 kg/ha. 
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Mentha verticillata L.   Mentha pulegium L. 

 Studierea caracterelor morfologice şi chimice ale descendenţei generative, obţinută în  

rezultatul autopolenizării Mentha pulegium L. x M. pulegium L. (Menta simplă) a fost folosită de 

mult timp ca medicament în medicina populară şi homeopatie (ca antiseptic şi antispasmotic) ca 

plantă de ulei esenţial şi condiment. Rar întâlnită în Moldova în formă sălbatică. Semințele de M. 

pulegium L. au fost obţinute de la firma Richters (Canada). Descendenţa generativă a fost 

crescută la staţia biologică a USM. Au fost cultivați 93 de puieţi. Au fost studiaţi răsadurile, ce 

se caracterizează prin uniformitatea aspectului morfologic şi compoziţiei chimce a uleiurilor. 

Majoritatea absolută a descendenţilor (100%) posedă morfologia formei iniţiale. Descendenţa 

studiată acumulează ulei (X = 1,8 ±0,05%) la nivelul formei materne, limitele fiind cuprinse între 

1,6-2,4%. 

Tabelul 8 

Caracteristica uleiului eteric la puieţii perspectivi de M. pulegium L. 

Formele de 

mentă 

Ponderea de 

ulei,% 

Mentol,% Pulegon,% Mentofuran,% 

M.pulegium R-1 2,4 47.5 32,6 1,3 

M.pulegium R-7 2,0 30,4 43,5 0,7 

M.pulegium R-9 1,8 52,0 17,7 2,0 

 Componenţii principali al uleiurilor puieţilor (tab. 8) sunt mentolul (30-58%), pulegonă (6,5-

43%), mentonă (5-12%), iso-mentona (1,5-3%), mentofuran (1-3%). Toate răsadurile au aceeaşi 

compoziţie a uleiurilor esenţiale doar raporturile lor cantitative variază. Puietul R-9 se 

caracterizeazâ printr-un conţinut ridicat de mentofuran, care conferă uleiului esenţial o aromă de 

parfum plăcută. 

 A fost realizată o analiză  cromatografică gaz-lichid a uleiurilor esenţiale Monarda fistulosa 

L. şi Helichrisum italicum Rhot Guss (Siminoc). Analizele au fost efectuate pe GC-MS Agilent 

5977. Principalele componente ale uleiului esential din M. fistulisa L. sunt: timol (28,1%), 

timoquinon (19,72%), carvacrol (5,85%), p-cimen (16,48%); α-tuien (3,19%). În solul şi 

condiţiile climaterice din Moldova, componenta principală a H.italicum (siminoc) este neril-

acetat (23,7%) şi o mare varietate de hidrocarburi mono- şi sesqui-terpenice: (limonene 5,55 

%), β –himachalen (2,70%), β-cariofilen (2,3%), α-longipiren (5,52%), α-curcumen (5,03%), β-

selinen (4,55%), α-selinen (3,56%), ϒ-cadinen (2,27 %), ϭ-cadinen (4,53%) şi altele componente 

minore până la 3,0% în total. 
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II. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în etapa II din cadrul proiectului 

Plantele sunt supuse mereu stresului abiotic și biotic care afectează creșterea și dezvoltarea 

acestora. Se estimează, în special, că deficitul apei va continua să fie un factor abiotic major care 

afectează producția globală de culturi (Sharma și Lavanya, 2002). Rezistența culturilor de 

leguminoase împotriva extremelor meteorologice actuale, cum ar fi seceta, excesul de apă, 

căldura, vremea rece și înghețurile timpurii, constituie baza pentru prognozarea adaptării 

acestora la schimbările climatice viitoare (Cutforth et al., 2007). În cazul culturii de soia (Glicine 

max (L.) Merr.), seceta reduce randamentul cu aproximativ 40%. În dependență de hibrid, 

boabele de soia necesită aproximativ 450-700 mm de apă pe parcursul sezonului de creștere 

(Dogan et al., 2007). Cea mai critică perioadă este faza de înflorire și perioada imediat următoare 

acesteia. Din acest motiv plantele elaborează diverse mecanisme pentru a diminua efectul 

stresului hidric (Lakshmi P. Manavalan et. al., 2009). 

Solul este supus unei serii de procese de degradare. Unele dintre aceste procese sunt strâns 

legate de agricultură: eroziunea hidrică, eoliană şi lucrarile agricole de pregătire a solului; 

compactarea; scăderea cantităţii de carbon organic din sol şi a biodiversităţii solului; salinizarea 

şi sodizarea; şi contaminarea solului (cu metale grele şi pesticide sau cantităţi excesive de nitraţi 

şi fosfaţi). Salinizarea reprezintă acumularea în sol a sărurilor solubile în apă. Acumularea de 

sodiu este denumită, de asemenea, sodificare. Sărurile se dizolvă şi sunt transportate împreună cu 

apa. Salinizarea primară presupune acumularea de săruri prin procese naturale datorită unui 

conţinut ridicat de săruri al materialului din solul de origine sau al apelor subterane. Salinizarea 

secundară este cauzată de intervenţiile umane, cum ar fi metodele de irigaţie necorespunzătoare, 

de exemplu, cu apă pentru irigație bogată în săruri şi/sau drenaj insuficient. Acumularea de săruri 

(în special a sărurilor de sodiu) reprezintă una dintre principalele ameninţări fiziologice pentru 

ecosisteme. Sarea tulbură dezvoltarea plantei prin limitarea asimilării de substanţe nutritive şi 

prin diminuarea cantităţii de apă disponibile pentru plantă. Acest lucru afectează metabolismul 

organismelor din sol, determinând o fertilitate extrem de scăzută a solului. Salinitatea ridicată din 

sol provoacă uscarea plantelor ca urmare a creşterii presiunii osmotice, precum şi a efectelor 

toxice ale sărurilor. Excesul de sodiu provoacă distrugerea structurii solului, care, din cauza 

lipsei de oxigen, nu poate întreţine dezvoltarea plantelor. Salinizarea creşte impermeabilitatea 

straturilor de adâncime ale solului, făcând imposibilă utilizarea terenului pentru cultivare. Se 

estimează că 20% din terenurile irigate din lume sunt în prezent afectate de salinizare 

(Yamaguchi și Blumwald, 2005).  

Concentrațiile sporite de sare inhibă germinarea și creșterea culturilor de soia (Glycine max 

(L.) Merr) (Abel și MacKenzie, 1964, Wang și Shannon, 1999), formarea nodulilor (Singleton și 

Bohlool, 1984) și producția de semințe (Parker et al., 1983). Recolta medie a 20 de soiuri de soia 
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cultivate în condiții de stres moderat și sever a constituit 47,5% și 38,9% din recolta obținută în 

condiții normale (Chang et al., 1994). 

Procesul de selecție a noilor genotipuri de plante este unul de lungă durată. Dezvoltarea 

progresivă a biotehnologiei a redus această durată până la 7-10 ani. Unul din instrumentele care 

pot facilita selecția caracterelor dorite la plante este selecția asistată de marcheri moleculari 

(MAS – Marker Assisted Selection). O dată cu progresul științei a fost stabilită poziția 

marcherilor moleculari pe cromozom și cât de aproape sunt aceștia de anumite gene de interes, 

devenind posibilă crearea unor hărți de linkaj genetic timp de o perioadă de vegetație. Folosind 

hărțile genetice detaliate și o mai bună cunoaștere a structurii moleculare a ADN-ului unei 

plante, cercetătorii pot analiza doar un mic fragment de țesut vegetal, chiar și dintr-un răsad nou 

germinat. Astfel poate fi identificat dacă răsadul conține gena de interes. Acest lucru permite de 

a economisi timpul și de a eficientiza activitățile pentru selecția genotipurilor valoroase. 

Au fost dezvoltate mai multe sisteme de marcheri moleculari aplicate la o varietate mare de 

culturi printre care evidențiem Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLPs), Random 

Amplification of Polymorphic DNAs (RAPDs), Sequence Tagged Sites (STS), Amplified 

Fragment Length Polymorphisms (AFLP), Simple Sequence Repeats (SSRs) sau microsateliții, 

și Single Nucleotide Polymorphism (SNP). Alegerea marcherilor moleculari depinde de 

obiectivul programului de selecție și de mijloacele disponibile. SSR sau microsateliții sunt un 

instrument excelent pentru diferențierea genotipului, analiza descendenței, evaluarea distanțelor 

genetice între organisme și identificarea anumitor genotipuri etc. SSR-urile au fost utilizate cu 

succes în identificarea diversității genetice și a relațiilor dintre genotipurile de soia în diferite 

populații (Guan și colab., 2010). Marcherii moleculari SSR s-au dovedit a fi foarte eficienți în 

măsurarea diversității genetice și identificarea varietăților de soia (Anchal Bisen și colab., 2015). 

Markerii SSR sunt mai eficienți în determinarea polimorfismului genetic comparativ cu RFLP, 

AFLP și RAPD, și au șanse mai mari de a identifica alele unice în varietățile de soia cu trăsături 

de elită (Maughan și colab., 1996; Narvel și colab., 2000; Morgante și colab., 2002; Seitova și 

colab., 2004). Majoritatea genomurilor la plantele de cultură au hărți cu sute de QTL 

(Quantitative Traits Loci - loci ai caracterelor cantitative) asociate cu caractere valoroase din 

punct de vedere agronomic. Cunoașterea acestor lucruri și necesitatea de a dezvolta noi varietăți 

rezistente la factorii de stres stimulează utilizarea selecției asistate de marcheri.  

Începând cu anii 1990, markerii ADN au fost folosiți ca un instrument pentru identificarea 

genelor care controlează trăsături complexe, cum ar fi toleranța la secetă sau sare. În plus, 

selecția asistată de marcheri (MAS) a fost recunoscută ca o modalitate eficientă de a accelera 

crearea unor soiuri noi, mai productive și mai bine adaptate (Xu și Crouch, 2008). MAS este 

deosebit de utilă pentru selecția soiurilor și pentru evaluarea toleranței la factorii de stres abiotic.  
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Analiza QTL a toleranței la salinitate la soia 

Un rezumat al analizelor QTL a toleranței la salinitate la genotipurile de soia este prezentat 

în tabelul 1 (Xu și colab., 2012). Chen și colab., (2008) au raportat diferite QTL-uri cu toleranță 

salină la genotipurile de soia. Au fost identificate opt QTL-uri asociate semnificativ cu caractere 

ce conferă toleranța la salinitate. Un QTL major a fost identificat între marcherii Sat_164 și 

Sat_358 (cromozomul 18), atât în condiții de câmp cât și în seră. 

Tabelul 9. QTL asociate cu rezistența la salinitate la genotipurile de soia (conform Xu 

și colab., 2012) 

Grup 

de 

linkaj 

Cromozom Marcheri 

asociați 

PVE, % Condiții 

experimentale 

Sursa bibliografică 

N 3 Sat_091, 

Satt237 

35–45 Câmp, seră Lee et al. (2004) 

N 3 Satt339, 

Satt237, 

Satt255 

68,7 seră Hamwieh and Xu (2008) 

G 18 Sat_164, 

Sat_358 

10,8 Câmp, seră Chen et al. (2008) 

M 7 Satt702, 

Satt728 

7,1 Câmp, seră Chen et al. (2008) 

M 7 Satt655, 

Satt210 

19,7 Câmp, seră Chen et al. (2008) 

N 3 Sat_091, 

Sat_304 

44,0 seră Hamwieh et al. (2011) 

N 3 Sat_091, 

Sat_304 

47,1 seră Hamwieh et al. (2011 

N 3 Sat_091, 

Satt339 

31,5 seră Xu (date nepublicate) 

PVE – procentul de variație genotipică 

Lee și colab. (2004) au indicat că marcherii SSR, cum ar fi Satt237 și Sat_091, asociați cu 

QTL cu toleranță salină, pot fi utilizați pentru selecția genotipurilor valoroase de soia. 

Hamwieh și Xu, (2008) au efectuat o analiză QTL a toleranței la salinitate a soiurilor de 

soia pentru a determina dacă soia sălbatică posedă aceeași genă de toleranță la salinitate ca soia 

cultivată. Un QTL asociat cu toleranța la sare, care reprezintă 31,5% din variația totală a 

toleranței fenomenului la sare, a fost identificat în apropierea markerilor Sat_091 și Satt339. Cu 

toate acestea, Hamwieh și colab. într-un studiu ulterior (2011) au constatat că alelele marker SSR 

(Satt339, Satt237, GMES1100, Satt255, Sat_091 și Sat_304) în soiul FT-Abyara au fost diferite 

de cele din soiul S-100, deși ambele soiuri au fost tolerante la salinitate. 

Astfel sunt necesare studii suplimentare privind marcherii molecular-genetici care pot fi 

utilizați în selecția genotipurilor valoroase de soia cu toleranță la salinitate. Pentru identificarea 

markerilor moleculari asociați cu rezistența genotipurilor autohtone de soia la stresul abiotic, 

urmează a fi determinate corelații între datele fenotipice obținute și cele genotipice rezultate din 

aplicarea tehnicii SSR. Pentru aceasta au fost selectați primerii SSR prezentați în Tabelul 10. 
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Tabelul 10 

Primeri selectați pentru analiza genetică a genotipurilor de soia Glycine max  

Nr. 

d/o 

Denumire 

primer 

Direcția Succesiune nucleotidică 

1 Satt317 F GCGAACAAACTTTCTATACATGATAAC 

R GCGGGTATATTTTTGTACATAAGTTGGAA 

2 Satt471 F GCGCCCAAAACTATCTAGTAATTCTT 

R GGGCTATCAAATTGACTAAAGCCAAA 

3 Sat_175 F GCGTCATTGTTAAAACTTAGTGTCTAATAA 

R GCGGTCAAAGTCAGTTAGTGAAAGAGA 

4 Satt300 F GCGCCCACACAACCTTTAATCTT 

R GCGGCGACTGTTAACGTGTC 

5 Satt572 F GCGGAGCATGTAAATCCAGCCTATTGA 

R GCGGGCTAACTTATGTTACTAAACAAT 

6 Satt581 F CCAAAGCTGAGCAGCTGATAACT 

R CCCTCACTCCTAGATTATTTGTTGT 

7 Satt454 F GCTTTTCTTAGAACACAAATTACAAG 

R CAACCATGATAAATGTGAAG 

8 Sat_091 F CTTCTGGATAGTTGGGACTGATA 

R GGAACAGGTCGTGAAAAGTTAT 

9 Satt339 F TAATATGCTTTAAGTGGTGTGGTTATG 

R GTTAAGCAGTTCCTCTCATCACG 

Pregătirea protocolului PCR pentru primerii selectați. 

Tabelul 11 

 Protocolul PCR pentru perechea de primeri Satt317 F/R 

 

Nr. 

Component Concentrația 

inițială 

unități Concentrația 

finală 

1 tub 12 

tuburi 

1 

Apa (nuclease free 

water)       15.750 189.000 

2 PCR buffer 10 x 1 2.500 30.000 

3 MgCl2   25 mM 2.5 2.500 30.000 

4 dNTP  10 mM 0.2 0.500 6.000 

5 Primer F 10 uM 0.5 1.250 15.000 

6 Primer R 10 uM 0.5 1.250 15.000 

8 Polimeraza 5 U/ul 0.05 0.250 3.000 

9 ADN       1.000   

 Volum total       25.000 300.000 

 

Program 

   t, min 

pas 1 94 ºC 4  1ciclu 

pas 2 94 ºC 1 

pas 3 51ºC 1  40 cicluri 

pas 4 72 ºC 2 

pas 5 72 ºC 7  1ciclu 

pas 6 4 ºC   ∞ 
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Tabelul 12 

 Protocolul PCR pentru perechile de primeri  

Sat_091, Sat_175, Satt339, Satt471, Satt572 și Satt581 F/R 

Nr.  Component 

Concentraţi

a iniţială unitati 

Concentraţi

a finală 1 tub 

6 

tuburi 

36 

tuburi 

1 

Apa 

(nuclease 

free water)       9.000 54.000 

324.00

0 

2 

PCR 

buffer 10 x 1 2.500 15.000 90.000 

3 MgCl2   25 mM 2.5 2.500 15.000 90.000 

4 dNTP  10 mM 0.2 0.500 3.000 18.000 

5 Primer F 10 uM 0.5 1.250 7.500 45.000 

6 Primer R 10 uM 0.5 1.250 7.500 45.000 

7 
Apa    

    6.750 40.500 

243.00

0 

8 

Polimeraz

a 
5 

U/ul 0.05 0.250 1.500 9.000 

9 ADN       1.000     

  

Volum 

total 
  

    

25.00

0 

125.00

0 

900.00

0 

Notă:         

I.  pregătim MIX I 1+2+3+4 pentru 36 tuburi 

II. pregătim MIX II 7+8 pentru 36 tuburi pe gheață 

III.  pipetăm câte 87 µl în 6 tuburi Eppendorf numerotate cu fiecare primer 

IV.  pipetăm câte 7.5 µl de fiecare primer în fiecare Mix 

V. pipetăm câte 42 µl amestec II în fiecare Mix 

VI. repartizăm câte 24 µl de mix final în tuburi pentru PCR și adăugam câte 1 µl ADN 

Program  

   t, min 

pas 1 94 ºC 4   1ciclu 

Pas 2 94 ºC 1 

pas 3 51/53 ºC 1   35cicluri 

pas 4 72 ºC 2 

pas 5 72 ºC 7   1ciclu 

pas 6 4 ºC   ∞ 

Tabelul 13 

 Protocolul PCR pentru perechile de primeri Satt300, Satt454 

Nr.  Component Concentraţia 

iniţială 

unități Concentraţia 

finală 

1 tub 6 

tuburi 

18 tuburi 

1 
Apa  

      9.000 54.000 162.000 

2 PCR buffer 10 x 1 2.500 15.000 45.000 

3 MgCl2   25 mM 2.5 2.500 15.000 45.000 

4 dNTP  10 mM 0.2 0.500 3.000 9.000 

5 Primer F 10 uM 0.5 1.250 7.500 22.500 
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6 Primer R 10 uM 0.5 1.250 7.500 22.500 

7 Apa        6.750 40.500 121.500 

8 Polimeraza 5 U/ul 0.05 0.250 1.500 4.500 

9 ADN       1.000     

  

Volum 

total 
  

    25.000 125.000 900.000 

Notă       

I.  pregătim MIX I 1+2+3+4 pentru 18 tuburi 

II. pregătim MIX II 7+8 pentru 18 tuburi pe gheață  

III.  pipetăm câte 43,5 µl in 6 tuburi Eppendorf numerotate cu fiecare primer 

IV.  pipetăm câte 7.5 µl de fiecare primer in fiecare Mix 

V. pipetăm câte 21 µl amestec II in fiecare Mix 

VI. repartizam câte 24 µl de mix final in tuburi pu PCR si adugam cite 1 µl  ADN 

 

Program     

   t, min  

pas 1 94 ºC 4 1ciclu 

pas 2 94 ºC 1 

pas 3 55/46 ºC 1 35cicluri 

pas 4 72 ºC 2  

pas 5 72 ºC 7 1ciclu 

              pas 6 4 ºC   ∞  

III. Evidenţierea modificărilor aminotransferazelor hepatice şi a bilirubinei în 

diabetul experimental pe fondalul administrării preparatului Diaproptin. 

            La ora actuală, pe plan mondial, propolisul este utilizat pe scară largă în diferite forme de 

medicamente, suplimente sau aditivi alimentari şi băuturi pentru a îmbunătăţi starea de sănătate. 

Şansa de a se transforma dintr-un remediu empiric într-un medicament, depinde foarte mult de 

purificare, standardizare şi supunerea sa la toate celelalte etape de cercetare şi control: chimic, 

tehnologic, toxicologic, preclinic şi clinic. Ce-a mai eficientă metodă de administrare a 

propolisului este tinctura de propolis. Diaproptin este un preparat de origine naturală, 

constituentul principal fiind propolisul. În compozițiа propolisului аu fost identificați flavonoizi, 

aminoacizi, un complex bogat de vitamine. Anume polenul de flori prezent în compoziţia 

propolisului, este bogat în numeroase vitamine: A, B1, B2, B5, B6, C, E, PP – care joacă un rol 

important în calităţile аcestuia. Microelementele din organism se caracterizează prin capacitatea 

lor de a forma produşi complecşi organo-minerali care posedă o înaltă activitate biologică. 

Microelementele participă la metabolismul proteic, lipidic şi glucidic, la sinteza proteinelor în 

organism, la echilibrul termic, la procesul de hematopoieză, osteogeneză şi în reacţiile 

imunologice ale organismului. 

Actualmente propolisului i se acordă o atenţie deosebită în profilaxia dereglărilor 

metabolice. Pe plan mondial a crescut considerabil interesul pentru acest preparat cu acţiune 

antidiabetică, acesta reprezentând o sursă importantă de materie primă în scopul obţinerii de noi 
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produse farmaceutice. Efectele Diaproptinului se datorează principiilor active prezente în acesta. 

Principiile active sunt substanţele chimice, mai mult sau mai puţin compuse: esteri volatili ai 

acizilor graşi superiori şi alcooli, flavonoide, balsamuri şi taninuri, macro- şi microelemente, 

fenoli, aldehide, vitamine, flavonoizi. Introduse în organism, acestea acţionează asupra celulelor, 

ţesuturilor, organelor şi sistemelor de organe inducând efecte în conformitate cu proprietăţile pe 

care acestea le posedă. Tratamentul diabetului zaharat, în special cel de tipul II, poate fi realizat 

cu succes utilizând preparatul Diaproptin, mai ales în faza incipientă a bolii.  

Obezitatea reprezintă un factor de risc major pentru apariţia diabetului zaharat tip 2, a 

bolilor cardiovasculare şi a dislipidemiilor (creşterea grăsimilor din sânge). Numărul cazurilor de 

steatoză hepatică non-alcoolică se majorează în paralel cu creşterea cazurilor de obezitate. Ea 

trebuie suspectată la orice persoană supraponderală sau obeză la care, ecografic, se constată 

acumularea de grăsime în ficat, mai ales dacă aceasta este însoţită şi de o creştere a glicemiei, 

grăsimilor din sânge sau hipertensiunii arteriale. În unele situaţii, acumularea excesivă a 

grăsimilor în interiorul celulelor hepatice duce la distrugerea lor, evidențiată prin creşterea 

transaminazelor.  

Datele arată că există o strânsă legătură între steatoza hepatică non-alcoolică şi diabetul 

zaharat tip 2: 70-80% dintre pacienţii cu diabet prezintă şi steatoză hepatică, iar 20-50% dintre 

cei cu steatoza non-alcoolică au şi diabet zaharat tip 2. Steatoza non-alcoolică este cea mai 

frecventă cauză de afectare hepatică în ţările dezvoltate, depășind în prezent afecţiunile asociate 

virusurilor hepatice şi consumului de alcool. Astfel, în ţările dezvoltate afectează până la 20-30% 

dintre adulţi şi 75-90% dintre persoanele obeze.  

Relaţia dintre diabetul tip 2 şi steatoza hepatică non-alcoolică este bidirecţională: 

conţinutul de grăsime a ficatului este semnificativ crescut la persoanele cu diabet tip 2, iar 

prezenţa steatozei non-alcoolice reprezintă un factor de predicţie pentru apariţia diabetului 

zaharat tip 2. De aceea, la cei ce se descoperă încărcarea grasă a ficatului trebuie să fie verificaţi 

şi din punct de vedere al glicemiei. Diabetul zaharat tip 2 poate evolua ani de zile nedepistat, fără 

simptome evidente, dar cu consecinţe nefaste în timp. De altfel, prezenţa diabetului zaharat tip 2 

poate agrava evoluţia steatozei hepatice non-alcoolice simple către steatohepatită, ciroza 

hepatică, chiar cancer hepatic. 

Cele doua boli agravează prognosticul bolnavilor. De aceea, este foarte important să fie 

depistate precoce, iar în clipa în care sunt descoperite, să se înceapă intervenţia asupra lor în 

sensul modificării stilului de viaţă: regim alimentar, creşterea gradului de efort fizic, precum şi 

medicaţie adecvată atunci când este necesar. 

Astfel cercetările noastre au pus în evidenţă unele modificări a indicilor hepatici în 

diabetul experimental.   

 

https://www.farmaciata.ro/permis-si-interzis-in-caz-de-ficat-gras
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Tabelul 14 

Conţinutul ALT  (U/l)  la administrarea preparatului Diaproptin pe fondul diabetului 

experimental 

Indicii Martor Alloxan Preparatul 

Diaproptin 

Preparatul 

Diaproptin + 

Alloxan 

Numărul 15 15 15 15 

ALT (U/l) 38,71±2,59 80,04±6,11 37,93±3,52 61,36±4,75 

Conform rezultatelor obţinute în diabetul alloxanic se atestă o creştere a concentraţiei de 

ALT - 80,04 U/l în comparaţie cu norma - 38,71 U/L. La administrarea preparatului Diaproptin 

pe fondul diabetului alloxanic nivelul concentraţiei de ALT este de 61,36 U/l  - observându-se  

tendinţa de normalizare a concentraţiei de ALT. 

ALT (ALAT), alaninaminotransferaza sau transaminaza glutampiruvică (TGP) este o 

enzimă ce face parte din clasa transferazelor şi catalizează transferul reversibil al grupării amino 

(NH2) de la un aminoacid (alanina) α–cetoglutaratului ducând la formarea de acid piruvic şi 

glutamat. Se găseşte în principal în ficat (la nivelul celulei hepatice aflându-se în special în 

citosol) şi în ordine descrescătoare a concentraţiei în rinichi, miocard, muşchi scheletici şi 

pancreas. 

În situaţia când metabolismul energetic al celulei hepatice este tulburat prin agenţi 

infecțioși (ex. virusurile hepatitei virale) sau toxici (medicamente), se produce o creştere a 

permeabilităţii membranei celulare, cu trecerea în ser a componentelor citoplasmatice (citoliza). 

ALT este indicatorul de citoliză cel mai frecvent explorat şi, după părerea majorităţii 

cercetătorilor cel mai indicat pentru detectarea chiar şi a leziunilor hepatice minime. ALT este 

mai specific pentru afecţiunile hepatice decât AST. Valorile absolute ale ALT nu se corelează 

totuşi direct cu severitatea lezării ficatului şi cu prognosticul, şi din această cauză sunt necesare 

analize repetate. Creşterea valorilor ALT în afară de cele menţionate mai sus, au loc în steatoza 

hepatică, pancreatită acută, insuficienţa cardiacă etc. Aceste disfuncţii deseori apar şi în cazul 

diabetului zaharat şi respectiv duc la modificarea funcţiilor ficatului şi valorilor ALT.  

Hepatita C este o afecţiune caracterizată de inflamaţia ficatului. Adesea hepatita C apare 

însoţită de diabet, cele două afecţiuni agravându-se una pe cealaltă – hepatita agravează diabetul 

în timp ce diabetul accentuează inflamaţia ficatului şi favorizează apariţia ţesuturilor cicatriciale 

la nivelul acestui organ. Asta înseamnă că hepatita C creşte riscul de apariţie a diabetului. 

Specialiştii bănuiesc ca acest lucru se întâmplă din cauza rezistenţei la insulină care apare la 

pacienţii cu hepatita C.  Evoluţia hepatitei C cronice în ciroză contribuie, de asemenea, la apariţia 

diabetului de tip 2. Fibrozele şi ciroza sunt factori de risc care adesea contribuie la instalarea 

diabetului. Spre deosebire de ciroza apărută din alte cauze precum hepatita B ori din cauza 
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consumului excesiv de alcool, ciroza cauzată de hepatita C joacă un rol important în declanşarea 

diabetului. Fibrozele şi ciroza sunt mecanisme care cauzează intoleranţa la glucoză. 

Ambele patologii afectează ficatul şi respectiv induc modificări la nivelul 

aminotransferazelor. 

Tabelul 15  

Conţinutul AST  (U/l)  la administrarea preparatului Diaproptin pe fondul diabetului 

experimental 

Indicii Martor Alloxan Preparatul 

Diaproptin 

Preparatul 

Diaproptin + 

Alloxan 

Numărul 15 15 15 15 

AST(U/l) 42,02±3,34 104,81±9,18 42,47±4,69 67,54±4,23 

Rezultatele obţinute  au evidenţiat faptul că în stadiile incipiente ale diabetului se observă 

unele modificări în direcţia activizării funcţiei hepatice, astfel  nivelul AST creşte de la 42,02 

U/l, (lotul martor) până la 104,81 U/l (lotul cu diabet experimental), prezintă interes lotul unde s-

a administrat preparatul Diaproptin pe fondul diabetului alloxanic, astfel nivelul de AST  se 

reduce până la 67,54 U/l în comparaţie cu lotul alloxanic. 

AST (TGO) – aspartataminotransferaza este o enzimă ce face parte din clasa 

transaminazelor şi catalizează transferul grupării amino de la aspartat grupului cetonic al 

cetoglutaratului, cu formare de acid oxalacetic. Spre deosebire de ALT care se găseşte în 

principal la nivelul ficatului, AST este întâlnită în mai multe ţesuturi: miocard, ficat, muşchi 

scheletici, rinichi, pancreas, ţesut cerebral, splina, fiind astfel un indicator mai puţin specific al 

funcţiei hepatice. 

Rezultatele obţinute ne permit de a menţiona că la etapele iniţiale ale diabetului zaharat 

are loc modificarea activităţii funcţionale a ficatului. Administrarea preparatului Diaproptin, 

influențează în mod nemijlocit asupra stării funcţionale  a glandei, ce se explică printr-o tendinţă 

spre normalizare a concentraţiei de AST, ALT în cazul diabetului experimental.  

În ultimii ani s-a încercat să se elucideze fiziopatologia alterărilor glicemice care se 

asociază patologiilor hepatice. Există dovezi ştiinţifice că boala hepatică alcoolică, 

hipertensiunea portală de diverse etiologii, dar mai ales hepatita cronică cu virus C, NAFLD 

(nonalcoholic fatty liver disease) şi NASH (nonalcoholic steatohepatitis) sunt adesea însoţite de 

alterarea toleranţei la glucoză. NAFLD este în prezent considerată a fi expresia hepatică a 

sindromului metabolic (de insulinorezistenţă), iar hepatita cronică cu virus C începe să fie privită 

ca o boală de natură mixtă, virală şi metabolică, chiar sistemică din cauza multiplelor manifestări 

extrahepatice.  

Relația dintre ficat și rezistența la insulină este bidirecțională: pe de o parte existenţa 

rezistenței la insulină şi hiperinsulinismul secundar determină injurie hepatică prin acumulare de 
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grăsimi, iar pe de altă parte afectarea hepatică agravează insulinorezistenţa, transformând 

scăderea toleranţei la glucoză în diabet zaharat manifest, prin alterarea mecanismului insulinic.  

Prevalenţa prezenței de anticorpi anti HCV la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 este în 

literatură în jur de 12%, iar prevalenţa diabetului zaharat de tip 2 la pacienţii cu hepatită cronică 

cu virus C este în jur de 33%. În ceea ce priveşte situaţia diabetului zaharat de tip 2 la pacienţii 

cu ciroză hepatică, studiile arată că este de aproximativ 50%. Analizate retrospectiv datele 

pacienţilor internaţi în Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice Prof. N. 

Paulescu au evidenţiat că la pacienţii cu hepatită cronică cu virus C, prevalenţa tulburărilor de 

glicoreglare a fost de 28,86% şi a diabetului zaharat de 6,25%. Dezvoltarea diabetului zaharat la 

pacienţii cu hepatită cronică reprezintă un predictor de dezvoltare a carcinomului hepatocelular. 

Citokinele şi chemokinele care se eliberează sunt implicate în inflamaţie, la fel ca şi în procesele 

neoplazice.  

Mecanismele care stau la baza corelaţiei între diabetul zaharat şi hepatita cronică cu virus 

C sunt reprezentate de: - prezenţa steatozei hepatice, care induce dezvoltarea  insulinorezistenţei; 

- inflamaţia şi citokinele proinflamatorii; - distrugerea autoimună a celulelor β-pancreatice; - 

supraîncărcarea cu fier. Hepatita cronică cu virus C induce apariția insulinorezistenţei, ce poate 

apărea în orice fază de evoluție a bolii. S-a constatat, că pacienţii infectaţi cu genotip 1 pot 

dezvolta mai frecvent insulinorezistență, iar cei infectați cu genotip evoluează mai frecvent spre 

fibroză ce se corelează cu nivelul viremiei. De rând cu aceste dereglări deseori apar şi modificări 

de bilirubină datorită distrugerii eritrocitelor în diabetul zaharat. 

Atunci când are loc moartea hematiilor, produsul final de metabolizare este bilirubina, al 

cărui nivel semnifică distrugerea hematiilor. Bilirubina astfel formată circulă în sânge, fiind 

transportată la ficat împreună cu albumina. Supraproducţia bilirubinei sau defectele de absorbţie 

şi de conjugare pot duce la hiperbilirubinemie neconjugată. Bilirubina conjugată se excretă în 

bilă şi se eliberează în intestinul subţire. Condiţiile medicale şi medicamentele care interferează 

cu excreția determină  hiperbilirubinemie conjugată.  

Nivelurile bilirubinei serice cresc atunci când producţia depășește metabolismul şi 

excreția acesteia. Clinic, hiperbilirubinemia apare ca icter-pigmentare galbenă a tegumentului şi 

sclerelor. Bilirubina este transportată la ficat alături de albumină. Aici este conjugată şi se 

transformă în ceea ce numim bilirubină directă (conjugată). Bilirubina conjugată va ajunge în 

căile biliare şi apoi în intestin cu ajutorul bilei. La nivelul bilei suferă diverse transformări şi se 

formează urobilinogen şi strercobilinogen. 

Valori crescute ale bilirubinei în sânge pot apărea fie din cauza creșterii producerii de 

bilirubina, fie din pricina unei eliminări scăzute a acesteia. Scăderea eliminării de bilirubina 

poate fi cauzata de o serie de infecții, cum ar fi colecistita (inflamația vezicii biliare) sau de 

deficitul unor enzime ereditare. Nivelele ridicate ale bilirubinei pot fi cauzate de destrucția rapidă 
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a hematiilor care poate apărea în cadrul unei reacții alergice, insuficienţei de O2 în urma unei 

transfuzii de sânge sau în cadrul unei anemii falciforme. Medicamentele care pot creste nivelul 

bilirubinei includ multe antibiotice, unele anticoncepționale etc. Creșterea bilirubinei (de regulă a 

ambelor fracțiuni) asociată cu creșterea transaminazelor: boli hepatice acute și cronice, obstrucția 

biliară. 

Bilirubina, datorită proprietăților antioxidante marcante, fapt demonstrat prin capacitatea 

de a reduce procesul de peroxidare a lipidelor, se presupune că este implicată în patogeneza 

bolilor cardiovasculare şi diabetului zaharat tip 2. 

Tabelul 16 

Conţinutul  bilirubinei directe (mg/dl) la administrarea preparatului Diaproptin pe fondul 

diabetului experimental  

Indicii Martor Alloxan Preparatul 

Diaproptin 

Preparatul 

Diaproptin + 

Alloxan 

Numărul 15 15 15 15 

Bilirubina 

directă (mg/dl) 

4,19±0,41 6,83±0,74 3,79±0,58 5,56±0,42 

Conform rezultatelor conţinutul crescut de bilirubină directă s-a înregistrat în lotul cu 

diabet alloxanic – 6,83 mg/dl, în raport cu martorul 4,19 mg/dl. Prezintă interes rezultatele 

obţinute în lotul unde  s-a administrat preparatul Diaproptin pe fondul diabetului alloxanic, astfel 

în această grupă conţinutul bilirubinei directe atinge valoarea de 5,56 mg/dl, în raport cu lotul 

alloxan, deci observăm efectul bioactiv al preparatului Diaproptin atât asupra diabetului cât şi 

asupra indicilor hepatici.  

Cauzele creşterii nivelului de bilirubină poate însemna că se produce prea mult, că ficatul 

nu este capabil să elimine bilirubina normal datorită unor blocaje ale canalelor bilei, ca urmare a 

cirozei,  a complicaţiilor provocate de diabetul zaharat, a hepatitei cronice sau probleme 

moştenite cu privire la procesarea bilirubinei.  

Conţinutul plasmatic a bilirubinei neconjugate sau bilirubina indirectă este determinată 

de: rata cu care bilirubina nou sintetizată intră în plasmă (turnover-ul bilirubinei) şi rata 

eliminării bilirubinei de către ficat (clearance-ul hepatic al bilirubinei). 

Tabelul 17 

Conţinutul  bilirubinei indirecte (mg/dl) la administrarea preparatului Diaproptin pe 

fondul diabetului alloxanic  

Indicii Martor Alloxan Preparatul 

Diaproptin 

Preparatul 

Diaproptin + 

Alloxan 

Numărul 15 15 15 15 

Bilirubina 

indirectă 

(mg/dl) 

8,41±0,76 14,15±1,03 8,26±0,91 10,67±0,71 
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Rezultatele investigaţiilor estimează că conţinutul bilirubinei indirecte, la lotul martor 

atinge valoarea de 8,41 mg/dl, iar în lotul cu diabet experimental - 14,15 mg/dl. Un aspect 

important se observă în lotul unde s-a administrat preparatul Diaproptin pe fondul diabetului 

alloxanic unde se evidenţiază o scădere a nivelului de bilirubină indirectă în comparaţie cu lotul 

alloxan -10,67 mg/dl. 

Patologia cronică a ficatului poate duce la perturbarea în mod variabil a funcţiilor 

enumerate, iar imposibilitatea ficatului de a-şi îndeplini funcţiile fiziologice impune – printre alte 

măsuri terapeutice – şi un regim alimentar deosebit. Scopul acestuia este pe de o parte ca prin 

scăderea aportului de substanţe toxice alimentare să nu suprasolicite funcţia de detoxifiere 

hepatică, iar pe de altă parte să aducă un aport suplimentar de substanţe care nu mai pot fi 

sintetizate, metabolizate sau stocate de ficat. 

Bolile hepatice, de obicei, afectează digestia, absorbţia, stocarea şi eliberarea substanţelor 

nutritive, starea funcţională hepatică influențând semnificativ statusul nutriţional al individului, 

secundar putând să apară importante deficite energetice, proteice, vitaminice şi minerale. Gradul 

acestor deficite nutriţionale pot să contribuie la progresia uneia sau altei boli. 

Dacă ne referim la influiența diabetului zaharat asupra eritrocitului, la ora actuală există 

argumente categorice privind repercusiunile sale, pe de o parte asupra conținutului eritrocitar, pe 

de altă parte, asupra membranei eritrocitare. 

Vâscozitatea membranei hematice este crescută la diabetici. În diabet, eritrocitele au o 

putere mai mare de aderare la celulele endoteliale, fapte pe care-l pune în legătură cu 

complicațiile cardiovasculare ale acestei maladii. Agregarea eritrocitară este crescută în diabet, 

atât în acidoză cât și în dereglările metabolice. Volumul eritrocitelor este mărit, fapt care s-ar 

explica prin modificări ale osmolarității plasmei și creșterea cantitativă a hemoglobinei 

intraeritrocitare. În modul acesta pătrunderea plasmei în capilare este îngreunată, cu atât mai 

mult cu cât flexibilitatea eritrocitelor este și ea modificată în diabet din cauza că membrana 

bazală a eritrocitelor are o fluiditate scăzută. Aceasta se explică prin faptul că eritrocitele, cu 

diametrul de 8 microni, trebuie să traverseze capilarele cu diametrul de 3 microni. Traversarea 

are loc numai dacă eritrocitele sunt destul de flexibile ca să se poată deforma. Cum în diabet 

această flexibilitate este redusă, se produce o anoxie tisulară, cu favorizarea leziunilor 

degenerative. Este cunoscută importanța anomaliilor eritrocitare pentru alterarea structurii 

pereților vasculari și pentru perturbarea microcirculației, care contribuie esențial la producerea 

leziunilor distrofice și a complicațiilor degenerative ale diabetului. 

Receptorii la insulină de la nivelul membranei eritrocitare ar fi, de asemenea, reduși ca 

dimensiune și activitate. Nu este exclus ca acest fenomen - glicozilarea să interfereze cu 

structurile de suprafață, în speță cu receptorii de tot felul, și la alte nivele efectoare, închizând 

astfel cercul vicios al tulburărilor metabolice din diabetul zaharat, care nu mai poate evolua 
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spontan către un echilibru după ce a fost decompensat de durată. În fine, durata de viață a 

hematiilor este mai mică în diabetul zaharat. 

Se cunoaște că în diabetul zaharat apare hiperglicemia cronică. Aceasta se datorează 

insuficienței insulinei, care la rândul său provoacă dereglări în procesele de proliferare și 

diferențiere a celulelor din măduva osoasă, a modificărilor structurale și metabolice a statutului 

celulelor roșii și a capacității lor de agregare. Dereglările caracteristice agregării eritrocitare și 

schimbului de gaze în diabetul zaharat apar ca urmare a schimbării compoziției stratului bilipidic 

a membranei eritrocitare, translocării aminofosfolipidelor din interiorul monostratului spre 

exterior, ducând la apariția complicațiilor diabetului zaharat. 

Cercetările efectuate au identificat nivelul redus de eritrocite la șobolanii albi de laborator 

supuși diabetului experimental - 3,75 × 1012  ± 0,19 e/l , comparativ cu lotului Martor - 5,47 × 

1012 ±  0,03 e/l, iar la lotul Alloxan + Propolis, acest indice este de 5,01 × 1012 ± 0,15 e/l. Deci 

putem observa o normalizare a numărului de eritrocite în lotul unde s-a administrat tincturiă de 

proplolis pe fondalul diabetului experimental, precum şi efectul hematoprotector al 

biopreparatului cercetat. 

Tabelul 18. 

Nivelul de eritrocite (× 1012 e/l) şi nivelul hemoglobinei (g/l) în plasma sangvină a 

șobolanilor albi de laborator cu diabet alloxanic pe fondalul administrării tincturii de 

propolis 

Indicii Martor Alloxan Alloxan  + 

Propolis 

Propolis 

 

Numărul de 

șobolani (n) 

20 20 20 20 

Eritrocite (1012 e/l) 5,47 ±  0,03 3,75 ± 0,19 5,01 ± 0,15 5,61 ± 0,18 

Hemoglobina (g/l) 149,90 ± 1,26 128,80 ± 2,31 134,10 ± 1,56 151,7± 1,11 

P  < 0,001 < 0,0001 > 0,05 

Anomalia structurală a hemoglobinei, consecutive glicozilării ei excesive este bine 

cunoscută. Ea se însoțește, de modificarea conținutului enzimatic eritrocitar, constând în 

creșterea activității gliceraldehidreductazei și enzimelor aldoza-reductază-like, necorelabilă cu 

vârsta bolnavului, durata de evoluție a bolii și concentrația de Hb A1c, dar dependentă de 

prezența microangiopatiei. De asemenea, se notează un dezechilibru între aldorază-reductază și 

sorbitoldehidrogenază, soldat cu creșterea concentrației sorbitolul eritrocitar, direct proporţional, 

în dinamica sa cu glicemia. Spectrul metabolic în aceste condiții enzimatice are influență 

nefavorabilă asupra sintezei ATP-ului intraeritrocitar. Deși rezultatele nu sunt uniforme, 

majoritatea lor evidențiază nivelul scăzut de 2, 3 - DPG eritrocitar, cu deosebire în starea de 

cetoacidoză, situației metabolică incriminabilă în apariția hipoxiei tisulare, prin perturbarea 

eliberării spre țesuturi a oxigenului. Ca răspuns posibil adaptiv la hipoxia tisulară din angiopatia 

diabetică, dar și unele cazuri de diabet zaharat infantile, 2, 3-DPG eritrocitar a fost găsit în 

cantități crescute. Alături de acest număr a fost descrisă alterări ale structurii membranei 
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eritrocitare, cum am menționat și mai sus, cu modificarea raportului cholesterol/fosfolipide 

intramembranal, ca și o glicozilare și fosforilare excesivă a proteinelor de membrană eritrocitară, 

inclusive a spectrinei. 

Conform datelor experimentale se observă o scădere a nivelului de hemoglobină la lotul 

Alloxan până la 128,80 ± 2,31 g/l comparativ cu lotul Martor - 149,90 ± 1,26 g/l. În lotul mixt 

nivelul hemoglobinei este de 134,10 ± 1,56 g/l, deci concluzionăm că tinctura de propolis 

administrată în diabetului experimental la șobolani are efecte biostimulatoare şi protective asupra 

hemoblobinei. 

Modificările imunităţii celulare pot fi în relaţie cu anumite modificări metabolice, ceea ce 

a servit ca bază pentru cercetarea statutului leucocitar al organismului. Leucocitele prezintă de 

asemenea unele anomalii în cursul diabetului zaharat. Astfel se observă modificări privind 

adezivitatea, migrarea, chemotoxia, fagocitoza. Leucocite joacă un rol deosebit, curăţă sângele 

de hematoame şi descompun hemoglobina din hematiile distruse. Aşadar principalul lor rol îl 

constituie apărarea organismului împotriva unor factori străini de acesta. Creşterea numărului de 

leucocite reprezintă un semnal de alarmă deoarece acest fapt indică existenţa unui focar de 

infecţie în organism.  

Frecvenţa şi severitatea crescută a infecţiilor, cu precădere bacteriene şi fungice, la 

bolnavii cu diabet zaharat au justificat avansarea ipotezei dezvoltării unei imunodeficienţe 

secundare în cursul evoluţiei acestei boli, cu toate că în primele etape ale patologiei numărul de 

leucocite este crescut. Numărul crescut de leucocite a fost observat şi în cercetările noastre – 

11,63 1,02 *109 l/l în comparaţie cu martorul - 6,81  0,72*109l/l. La administrarea tincture de 

propolis pe fondul diabetului alloxanic se observă o echilibrare leucocitară– 7,87   0,77*109l/l. 

Deficitul funcţiei fagocitare, asociat cu tulburarea capacităţii bacteriene, este o realitate doar în 

formele insuficient controlate, cu hiperglicemie de peste 16,66 mmol/l, ca şi în cele complicate 

cu cetoacidoză, deficitul fiind reversibil după normalizarea parametrilor biologici. 

Tabelul 19 

Influenţa tincturii de propolis asupra formulei leucocitare în 

diabetul alloxanic 

Indicii Martor Alloxan Propolis Propolis + Alloxan 

Numărul(n) 20 20 20 20 

Leucocite(*109 l/l) 6,81  0,72 11,63 1,02
 

6,72  0,81
 

7,87  0,77
 

Limfocitele(*109ly/l) 4,16  0,41 6,78  0,64
 

4,09  0,41
 

5,01  0,63
 

Monocite (*109mo/l) 1,44  0,14 2,46  0,31 1,57  0,22 1,73  0,17 

Granulocite(*109gr/l) 1,21  0,09 2,39  0,29 1,14  0,15 1,59  0,12 

        Cercetările date au semnalat rezultate inedite asupra modificării numărului de limfocite ce 

denotă consecinţele influenţei biopreparatului cercetat în diabetul experimental. Într-o tentativă 

de premieră au fost depistate particularităţile conţinutului limfocitar în cazul diabetului alloxanic. 
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Astfel, s-a observat o creştere a limfocitelor, în lotul alloxan cu 25 % mai multe faţă de lotul 

martor, astfel în lotul alloxan numărul limfocitelor constituie 6,78±0,64*109 ly/l, iar în lotul 

martor - 4,16±0,41*109 ly/l. Administrarea tincturii de propolis pe fondul diabetului alloxanic 

duce la echilibrarea limfocitelor - 5,01±0,63*109 ly/l. Modificările care survin în decursul 

progresării diabetului alloxanic reprezintă motivul de bază ce duce la aprofundarea investigaţiilor 

ştiinţifice, ţinând cont de necesitatea elaborării metodelor şi procedeelor de menţinere dirijată a 

organismului bolnav de diabet. 

          În ceea ce priveşte influenţa diabetului zaharat asupra monocitelor actualmente, există 

argumente referitor la recurpesiunile sale asupra numărului lor.  Monocitele, macrofagele şi 

celulele endoteliale posedă receptori cu o mare afinitate pentru produşii AGE. Produşii finali de 

glicare (Advanced Glycation End-Products – AGE) reprezintă un grup heterogen de substanţe 

care rezultă din reacţia neenzimatica între glucoză pe de o parte, proteine, lipide şi acizi nucleici 

pe de altă parte. AGE joacǎ un rol esenţial în dezvoltarea complicaţiilor diabetului şi sunt 

produşi în cantităţi crescute datorită glicemiei ridicate.  

Experimental s-a observat o creştere a conţinutului de monocite de la 1,44± 0,14*109 

mo/l (norma) pînă la 2,46±0,31*109 mo/l în lotul de alloxan, iar în lotul mixt poate fi observată o 

scădere a monocitelor pînă la 1,73±0,17*109 mo/l în comparaţie cu lotul alloxan, astfel 

administrarea tincturei de propolis pe fondalul diabetului experimental contribuie la 

normalizarea acestor indici.  

         Rezultatele investigaţiilor realizate ne permite să estimăm că paralel cu creşterea 

monocitelor descrise mai sus, în diabetul alloxanic mai persistă şi creşterea numărului de 

granulocite.  Granulocitele sunt cel mai numeros tip de leucocite, joacă un rol major în apărarea 

antiinfecţioasă primară a organismului prin fagocitarea şi digestia microorganismelor, iar 

activarea lor necorespunzatoare poate duce la lezarea ţesuturilor normale ale organismului prin 

eliberarea de enzime şi agenţi patogeni.  

                Cercetând nivelul granulocitelor în diabetul alloxanic am observant creşterea lor de la 

1,21±0,09 *109 gr/l în lotul martor, pînă la 2,39±0,29*109 gr/l în lotul alloxan. Administrarea 

biopreparatului cercetat pe fondul diabetului alloxanic duce la o normalizare a granulocitelor – 

1,59±0,12*109 gr/l. Astfel menţinerea în limitele normei a indicilor leucocitari ne vorbeşte 

despre o imunitate sanătoasă şi lipsa în organism a factorilor patogeni de diversă natură ce pot 

favoriza apariţia şi dezvoltarea atât a multor maladii cât şi a complicaţiilor în bolile cronice deja 

existente.      

Actualmente interes major prezintă şi influenţa unor biopreparate asupra numărului de 

trombocite în diabetul zaharat. Astfel o sarcină a studiului dat a fost studierea influenţei tincturii 

de propolis asupra trombocitelor în diabetul experimental. Trombocitele au importanţă 

fiziologică prin proprietatea lor de a adera la suprafeţele rugoase şi, în primul rând, la endoteliile  
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vasculare lezate. Ele pe lângă rolul lor în hemostază şi coagulare, intervin şi în apărarea 

antiinfecţioasă, participă la transportul unor constituienţi plasmatici – serotonina, catecolamine. 

Modificările seriei trombocitare sunt de ordin cantitativ  şi calitativ şi determină fie accelerarea 

procesului de coagulare intravasculară fie apariţia unor sindroame hemoragice. 

          Rezultatele studiului evidenţiază aspectul grafic al trombocitelor în diabetul alloxanic  pe 

fondul administrării preparatului bionatural cercetat.                                                          

Tabelul 20 

Influenţa tincturii de propolis asupra indicilor trombocitari în 

diabetul alloxanic 

Indicii Martor Alloxan Propolis Propolis+ Alloxan 

Numărul(n) 20 20 20 20 

Trombocite (*109 t/l) 302,2614,74 194,02  8,97
 

327,35 11,81
 

259, 73  12,09
 

Experienţele date, au evidenţiat o micşorare a numărului de trombocite în lotul alloxan 

până la 194,02*109 t/l faţă de lotul martor care înregistrează - 302,26*109  t/l. Interes prezintă 

lotul mixt unde s-a administrat tinctură de propolis pe fondalul diabetului experimental, aici  

observându-se o tendinţă de normalizare a  numărului de trombocite – 259,73*109 t/l datorită 

administrării biopreparatului  cercetat.     

         Urmărind modificările trombocitelor apărute în urma declanşării experimentale a diabetului 

ajungem la concluzia că utilizarea biopreparatelor este mai avantajoasă, deoarece produsele 

antidiabetice utilizate în prezent determină şi anumite efecte secundare asupra bolnavului, ceea 

ce nu se observă la administrarea tincturii de propolis. 

Glаndele endocrine participă activ în reglarea metabolismului glucidic, iar schimbările 

patologice apărute în ele duc la evoluţia diferitelor forme de diabet zaharat. Dereglarea 

metabolismului pe fondul diabetului experimental induce activarea unui şir de mecanisme 

compensatorii din parteа corticosuprarenalelor. Corticosuprarenalele având un mare rol atât în 

reglarea metabolismului glucidic şi lipidic, cât şi în aplicarea mecanismelor compensatorii, ca 

răspuns la acţiunile stresorice endogene şi exogene.  

Principalele efecte fiziologice аle glucocorticoizilor sunt cele metabolice, glucocorticoizii 

fiind esențiali pentru menţinerea homeostaziei în condiții de criză. Ei influențează în primul rând 

metabolismul glucidic, având efect hiperglicemiant, cu asigurarea necesarului de glucoză.  

Rezultatele numeroaselor cercetări arată rolul important al hormonilor stratului cortical al 

suprarenalelor în patogeneza diabetului, condiţionată de faptul că corticosteroizii exercită un 

efect antiinsulinic pronunţat. Ei induc la nivelul transcripţiei sinteza fermenţilor cheie а 

gluconeogenezei şi glucozo-6-fosfatazei în ficat, frânează glicoliza şi transportul glucozei în 

muşchi, ţesutul limfoid şi adipos. În afară de aceasta glucocorticosteroizii inhibă acţiunea 

glucagonului şi adrenalinei în glicogenoliză. Toate acestea determină efectul hiperglicemic al 
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corticosteroizilor. Astfel o sarcină a studiului dat a fost studierea influenţei tincturii de propolis 

asupra corticosteroizilor în diabetul experimental.  

Tabelul 21. 

Nivelul corticosteronului (nmol/l) în plasma șobolanilor cu diabet experimental pe fondalul 

administrării tincturii de propolis (P>0,05; P<0,005). 

Indicii Martor Alloxan Tinctură de 

propolis + Alloxan 

Tinctură de 

propolis 

Numărul 20 20 20 20 

Corticosteron 

(nmol/l) 

99,61 ± 7,04 173,86 ± 12,23 138,95 ± 9,51 92,79 ± 8,38 

Rezultatele studiului au determinat o majorare a nivelului de corticosteron în plasma 

şobolanilor cu diabet aloxanic până la 173,86 ± 12,23 nmol/l faţă de lotul martor - 99,61 ± 7,04 

nmol/l. Interes deosebit prezintă lotul mixt unde am administrat alloxan şi tinctură de propolis 

unde concentraţia corticosteronului atinge valoarea - 138,95 ± 9,51 nmol/l.  

În diabetul alloxanic s-a raportat o сreştere a nivelului сorticosteronului în sânge şi a 

аctivităţii seсretoare a adrenalelor izolate de la aceste animale, aceşti indici fiind într-o 

dependenţă directă de nivelul glicemiei. Aceаstа confirmă într-o oarecare măsură factorul 

diаbetogen al gluсocorticoizilor, dar care poate avea şi un caracter adaptogen în primele etape de 

аpariţie a diabetului. Rezultаtele obţinute pledează în acelaşi sens, inducerea diabetului 

experimental, care este urmată de instalarea unei hipoinsulinemii şi hiperglicemii persistente, 

аvând drept consecinţă o creştere substanţială a nivelului de сortiсosteron plasmatic. 

Administrarea tincturii de propolis  pe fondalul diabetului alloxanic reduce nivelul de 

corticosteron în raport cu lotul diabet experimental, ceea ce ne permite să subliniem încă o dată 

rolul pozitiv al tincturii de propolis în tratamentul diabetului experimental prin acţiunea 

inhibitoare asupra glucocorticoizilor, ca rezultat are loc normalizarea glicemiei şi menţinerea 

homeostazei metabolismului glucidic.  

Cunoaştem că o glicemie mărită se întâlneşte în bolile glandelor endocrine care au rolul 

de а regla concentraţia glucozei în sânge. Astfel, secreţia în exces a hormonilor unor glande, în 

cazul dat a tiroidei produce hiperglicemia. 

În diabetul zaharat, deseori se observă schimbări ale funcţiei glandei tiroide, care 

participă şi în reglarea metabolismului glucidic, şi se găseşte în anumite legături corelative cu 

suprarenalele şi hipofiza. Comparând valorile schimbate a metabolismului general în această 

boală cu datele clinice şi studiul activităţii funcţionale a glandei tiroide se evidenţiază două 

forme а diabetului zaharat: cu funcţia mărită şi redusă a tiroidei. Funcţia majoră a tiroidei cu 

toate simptomele generale a tiriotoxicozei se constată mai des în cazul diabetului insulino-

dependent grav la bolnavii de vârstă tânără şi mijlocie, de obicei la un nivel scăzut de colesterină 

în sânge. Diminuarea funcţiei tiroidei cu manifestările clinice a hipotireozei se observă mai des 
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în formele uşoare şi medii a diabetului zaharat noninsulino-dependent la bolnavii de vârstă 

înaintаtă, de obicei cu simptome clinico-biochimice a aterosclerozei şi hipercolesterolemiei. 

Lа majoritatea bolnavilor de diabet zaharat ce decurge fără complicaţii, dereglarea 

funcţiei tiroidei nu se observă. Cu toate acestea, în unele cazuri se constată un nivel ridicat de 

tiroxină în sânge, care scade la acţiunea insulinei; observându-se deasemenea scăderea nivelului 

de triiodtironină, care a primit denumirea de „sindromul nivelului scăzut al triiodtironinei” şi 

dereglareа corelaţiei între triiodtironina obişnuită şi reversivă. La bolnavii cu diabet insulino-

dependent schimbările tranzitorii a funcţiei tiroidei apar în rezultatul metabolismului anomalic 

periferic şi dereglarea funcţiei hipotalamo-hipofizare.  

Deseori, hipotireozа pe fondul diabetului zaharat mult timp decurge ascuns. Depistarea 

timpurie a hipotireozei la bolnavii cu diabet zaharat are un rol important pentru profilaxia 

аfecţiunilor vasculare în legătură cu hipercolesterolemia pronunţată la aceşti bolnavi. Este stabilit 

că nedepistarea clinică a insuficienţei tiroidiene la bolnavii de diabet zaharat poate duce la 

creşterea mortalităţii cauzată de boala ischemică a inimii. 

  De aceea, actualmente este important elaborarea de biopreparate ce pot influienţa starea 

funcţionale nu numai а pancreasului endocrin ci şi a altor glande endocrine dereglate în această 

patologie. Se poаte de considerat că creşterea activităţii tiroidiene în etapele primare a diabetului 

zaharat, când încă lipsesc simptomele unei dereglări majore a metabolismului glucidic, are un 

caracter adaptiv contribuind lа sporirea sensibilităţii glucoreceptorilor  celulelor.  

Tabelul 22 

Nivelul triiodtironinei şi tiroxinei (nmol/l) în plasma șobolanilor cu diabetului experimental 

pe fondul administrării tincturii de propolis (P>0,05; P<0,005). 

Indicii Martor Alloxan Tinctură de 

propolis +Alloxan 

Tinctură de 

propolis 

Numarul 20 20 20 20 

T3 (nmol/l) 2,68 ± 0,45 4,72 ± 0,81 3,74 ± 0,64 2,39 ± 0,53 

T4 (nmol/l) 20,47 ± 3,08 32,16 ± 5,29 25,34 ± 3,75 18,97 ± 4,12 

Triiodtironinа este în principal responsabilă de acţiunile hormonilor tiroidieni la nivelul 

diverselor organe ţintă. Concentraţia serică de T3 reflectă mai mult starea funcţională a 

ţesuturilor periferice, decât performanţa secretorie a glandei tiroide. Acest hormon este implicat 

în aproape fiecare proces fiziologic, inclusiv în creştere şi dezvoltare, metabolism, temperatura 

corpului şi ritmul cardiac. Cercetând acţiunea tincturii de propolis asupra stării funcţionale a 

glаndei tiroide în diabetul alloxanic, s-a observat o normalizare a nivelului de triiodtironină - 

3,74 ± 0,64nmol/l în comparaţie cu datele lotului „diabet experimental” -  4,72 ± 0,81 nmol/l,  

norma fiind de 2,68 ± 0,45 nmol/l.  

Tiroxinа are ca acţiune creşterea metabolismului bazal şi are rol în procesele 

morfogenetice, de creştere şi diferenţiere celulară şi tisulară. În interiorul glandei tiroide el este 
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legat de o proteină numită tiroglobulină, iar аtunci când organismul necesită acest hormon, 

glanda îl eliberează în circulaţie. În sânge, T4 se găseşte atât sub formă liberă (nelegat) cât şi sub 

formă de hormon legat; concentraţia de T4 liber este doar 0,1% din totalul hormonului. Acesta se 

găseşte într-o stare relativ inactivă, dar urmează să fie transformat într-un hormon activ în 

interiorul ficatului şi al altor ţesuturi. Dacă tiroidа nu produce o cantitate suficientă de T4 

(dereglarea glandei sau deficit de TSH), atunci bolnavul va prezenta simptome ale 

hipotiroidismului, iar în cazul în care T4 se găseşte în exces, ritmul funcţionării organismului va 

creşte şi vor apărea simptome ale hipertiroidismului. Este cunoscut că alloxanul inhibă specific 

captarea iodului şi blochează iodinarea tirozinei şi formarea tironinelor. Astfel, în cercetările 

efectuate concentraţiа tiroxinei în plasma şobolanilor albi de laborator creşte după administrarea 

alloxanului atingând valoarea - 32,16 ± 5,29 nmol/l spre deosebire de lotul martor care au o 

concentraţie de T4 egală cu 20,47 ± 3,08 nmol/l. Însă la lotul unde s-a administrat tinctură de 

propolis pe fondalul diabetului experimental concentraţia de T4 este 25,34 ± 3,75 nmol/l, ceea ce 

încă o dată demonstrează efectul hormonoreglator al biopreparatului cercetat 

Rezultatele studiului dаt permite de a afirma că chiar în primele stadii de dezvoltare ale 

maladiei se observă unele modificări în direcţia activării funcţiei tiroidei. Se presupune că 

activarea tiroidei ca răspuns la stresul metabolic endogen poate duce la apariţia în sistema 

hipotalamo-hipofizaro-tiroidă a refracţiei datorită căreia are loc mărirea pragului de sensibilitate 

a stresorului. Aceasta şi determină reacţia de răspuns slabă la acelaşi excitant, care în normă 

provoacă un răspuns precis. Nu trebuie de exclus nici faptul că în rezultatul unei activităţi 

insulinice insuficiente se pot secreta şi alţi factori teriotropi ce stimulează secreţia de T4. 

Glandele endocrine sunt destul de activ implicate în reglarea metabolismului glucidic, iar 

modificările patologice care apar în ele duc la evoluția diferitelor forme de diabet. Gonadele 

joacă un rol important în corpul uman, exercitând un efect biologic multilateral. Există o legătură 

funcțională destul de pronunțată între pancreas și gonade. Suntem conștienți de faptul că există 

infertilitate la bărbații și femeile bolnave de diabet, în plus, s-a constatat că femeile cu ciclul 

menstrual dereglat și infertilitate sunt mai predispuse la dereglări ale  metabolismului glucidic. 

Studiile experimentale indică importanța funcțiilor gonadale în metabolismul 

carbohidraților, deoarece animalele castrate prezintă hiperglicemie, glucozurie, toleranță la 

glucoză și sensibilitate la insulină. În același timp, tulburările pancreasului la animalele 

experimentale duc la schimbări alarmante și degenerative în funcționarea glandelor lor sexuale. 

În diabetul zaharat, tulburările gonadelor sunt adesea întâlnite atât la bărbați, cât și la femei. 

Frecvența disfuncțiilor sexuale la bărbații cu diabet variază de la 24,7 până la 74%. 

Datele eexperimentale demonstrează o scădere a sensibilității celulelor hipofizare la 

luliberină la șobolani de laborator cu diabet zaharat. Aceste date sugerează că disfuncția 

hipofizară poate fi cauza principală a modificărilor în reglarea neuroendicrină a funcției de 
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reproducere la șobolanii masculi cu diabet experimental. Regenerarea receptorilor de estradiol și 

testosteron în fondul hormonal pe durata administrării de insulină la masculii cu diabet (cauzat 

de alloxan) sugerează ideia că la ei, insulina este implicată în reglarea funcției gonadotrope a 

hipofizei. 

Astfel, analiza datelor obținute arată că, în grupul cu diabet alloxanic are loc o reducere a 

nivelului de testosteron până la 4,19 + 1,50 nmol/l, comparativ cu grupul martor, unde nivelul de 

testosteron atinge 16,18 + 0,46 nmol/l. În acest caz, se observă o diferență semnificativă între 

nivelurile de testosteron cauzate de diabetul experimental şi normă. În grupul cu tinctură de 

propolis pe fondalul diabetului alloxanic  are loc o ușoară creștere a testosteronului până la 9,83 

+ 0,17 nmol/l în comparație cu grupa alloxan și, deci, putem concluziona că tinctura de propolis 

are un efect gonadostimulator la masculi. 

Tabelul 23. 

Nivelul testosteronului (nmol/l) în plazma sangvină la administrarea tincturii de 

propolis pe fondalul diabetului experimental 

Indicii Martor Alloxan Tinctură de propolis 

+Alloxan 

Tinctură de 

propolis 

Numărul 20 20 20 20 

Testosteron 16,18+0,46 4,19+1,50 9,83+0,17 17,41+0,77 

P  <0,001 <0,001 <0,05 

În grupul cu diabet alloxanic, a fost determinat un nivel scăzut de testosteron, dar odată 

cu administrarea tincturii de propolis s-a observat o tendința de normalizare a fondului hormonal. 

Modificările nivelului de testosteron afectează libidoul, plăcerea sexuală, precum și reduce 

energia, forța și vitalitatea, duce la apariţia durerilor în oase și articulații, dispare inițiativă și este 

prezentă agresiunea psihologică. De asemenea, un diabet de durată predispune la apariţia 

aterosclerozei țesutului testicular cu situsuri de calcifiere masivă. După cum putem observa din 

studiile noastre nivelul de testosteron scade în sângele șobolanilor masculi cu diabet 

experimental, dar, odată ce s-a administrat tinctură de propolis, are loc o creștere a nivelului de 

testosteron până la 9,83+0,17 nmol/l, ceea ce indică o îmbunătățire relativă a stării funcţionale a  

gonadelor. 

Actualmente, starea funcțională a gonadelor la femeile cu diabet nu este studiată 

suficient. Majoritatea cercetătorilor au identificat boli ginecologice: infecții genitale, patologii 

ale colului uterin, ciclul menstrual perturbat din cauza modificărilor fondului hormonal și apar 

concomitent amenoreea și oligomenoreea. Mai rar apar tumorile în ovare ce duc la infertilitate. 

În cazul diabetului femeiele greu rămân însărcinate din cauza lipsei de ovulație sau nu pot duce 

sarcina din cauza dezechilibrelor hormonale, a avorturilor spontane și a morții intrauterine a 

fătului. În timpul menopauzei la femei de asemenea apar modificări hormonale, iar diabetul 

decurge într-un mod mai grav. Diabet + Climax poate duce la hiperplazie și cancer endometrial, 
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prin urmare, în timpul menopauzei este necesar de efectuat examinări preventive la un medic 

ginecolog. 

Pentru a menține funcția normală a gonadelor, este necesar să se mențină valorile 

estradiolului în limite normale. În cercetările noastre, am examinat nivelurile de estradiol la 

șobolanii de laborator de sex feminin cu diabet experimental. De asemenea, am examinat efectul 

tincturii de propolis asupra nivelului de estradiol la șobolanii de laborator cu diabet 

experimental.  

 Tabelul 24 

Nivelul estradiolului (pmol/l) în plazma sangvină la administrarea tincturii de 

propolis pe fondalul diabetului experimental 

Indicii Martor Alloxan Tinctură de propolis 

+Alloxan 

Tinctură de 

propolis 

Numărul 20 20 20 20 

Estradiol 211,40+1,80 99,13+1,73 171,52+2,19 219,70+2,05 

P  <0,001 <0,001 >0,05 

După cum se observă, în grupul cu diabet experimental, s-a observat o scădere a nivelului 

de estradiol până la 99,13 +1,73 pmol / l, spre deosebire de grupul martor - 211,40+1,80 pmol / l. 

Administrarea tincturii de propolis pe fondalul diabetului experimental conduce, de asemenea, la 

o creștere a nivelului de estradiol până la 171,52 + 2,19 pmol/l în comparație cu lotul alloxan - 

99,13+  1,73 pmol/l. Acest lucru indică efectul biostimulator al tincturii de propolis asupra 

gonadelor într-o aşa afecțiune patologică precum diabetul. 

Tinctura de propolis are un spectru larg de acțiune, nu are efecte secundare şi afectează în 

mod pozitiv aproape toate procesele metabolice din organism, stimulând şi funcția glandelor 

sexuale. Efectul său continuă să acţioneze activ chiar și după oprirea consumului apipreparatului. 

Astfel, tinctura de propolis poate afecta toate glandele endocrine, activând sau inhibând efectul 

acestora. În acest caz, oligoelemente prezente în tinctura de propolis, cum ar fi cromul, fierul, 

zincul, cobaltul, precum și unele vitamine (A, B1, B2, B5, B6, C, E), deasemenea doi aminoacizi 

principali (lizina și arginina) - au fost baza pentru îmbunătățirea echilibrului hormonal și 

stimularea secreției de insulină. Astfel, se poate spune ferm că propolisul acționează ca un 

bioregulator, stabilizator al homeostaziei, restabilind capacitatea de a funcționa, proteja și de 

adaptare a organismului. 

IV. Studiul particularităţilor morfologice şi biochimice ale cianobacteriei 

nevalorificate Calothrix marchica – sursă de substanţe bioactive cultivate pe 

diferite medii nutritive la varierea iluminării. 

Materiale şi metode: Obiectul cercetărilor a constituit tulpina cianobacteriei edafice - Calothrix 

marchica Lemm., care face parte din colecţia LCŞ Ficobiotehnologie USM şi este depozitată în 

Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a R. Moldova (Institutul de Microbiologie şi 
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Biotehnologie al AŞM) sub numărul CNMN-CB-18 - sursă de substanţe bioactive. Modul de 

izolare constă în recultivarea repetată [Гайсина и др., 2008 ] pe mediul agarizat şi lichid Drew . 

Modul de cultivare a tulpinei de Calothrix marchica Lemm. Pentru cultivarea şi păstrarea 

tulpinei de Calothrix marchica Lemm. a fost utilizat  mediul Drew având următoarea 

compoziţie: K2HPO4 - 0,2g/l; MgSO4 ×7H2O - 0,2 g/l; CaCl2×2H2O - urme; FeCl3  - urme. şi 

mediul nutritiv BG11 care include: MgSO4•7H2O − 0.3 mM; CaCl2 • 2H2O − 0.25 mM; K2HPO4 

• 3H2O − 0.18 mM; Na2MgEDTA − 0.003 mM, ferric citrate − 0.02 mM; citric acid − 0.029 

mM; Na2CO3 − 0.188 mM; microelemente - 1 ml • L-1. 

Mediile au fost preparate pe apa distilată. Cultivarea a fost efectuată cu menţinerea temperaturii 

+21...+ 23ºC. Durata cultivării este de 21 zile. 

În experiment au fost examinate valorile productivităţii şi a cantităţii glucidelor la cultivare 

în 3 variante: 1) la iluminarea de 1500 lx, 2) la iluminarea 2500 lx şi  3) cultivarea dirijată  în 2 

regimuri de iluminare, primele 7 zile la 1500 lx şi după a 7-a zi la 2500 lx.  La 1-a,  a 7-a , a 14-a 

şi a 21-a zi au fost colectate probe pentru determinarea productivităţii şi a glucidelor.  

Biomasa Calothrix marchica Lemm se separă de mediul de cultură prin filtrare, apoi se spală de 

2 ori cu apă distilată pentru a înlătura sărurile. Determinarea productivităţii cianobacteriei a fost 

efectuată prin cântărirea biomasei vii la balanţa tehnică şi analitică cu recalculul ulterior al masei  

la biomasa absolut uscată (BAU).  

Glucidele au fost determinate  prin reacţia cu  reagentul Antron , proteinele prin metoda Lowri 

[30]. Prelucrarea matematică a rezultatelor a fost efectuată utilizând programa „Microsoft 

Office-2013”, fiind stabilită media aritmetică şi eroarea standard. 

Descrierea tulpinii cianobacteriei de Calothrix marchica Lemm. CNMN-CB-18. Această 

cianobacterie vegetează în solurile Republicii Moldova. Tulpina a fost obţinută de către dr. Alina 

Trofim din probele de sol din lunca râului Cogâlnic, or. Cimişlia, prin metoda însămânţării 

repetate pe medii lichide şi agarizate. Pentru creşterea şi dezvoltarea tulpinii poate fi utilizat 

mediul mineral Drew deasemenea BG11. Mediul este preparat pe apa distilată. Tulpină nouă de 

cianobacterie edafică - Calothrix marchica Lemm. Face parte din colecţia LCŞ 

Ficobiotehnologie USM şi este depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme a R.M. 

(Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM) sub numărul CNMN-CB-18 - sursă de 

substanţe bioactive. Biomasa tulpinii de cianobacterie Calothrix marchica Lemm.- este un 

material biotehnologic valoros, care conţine o cantitate mai sporită de lipide (33,70 %) şi poate fi 

utilizată în diferite ramuri ale biotehnologiei şi anume la obţinerea substanţilor biologic active 

precum proteine, lipide, glucide, etc. pentru industria farmaceutică, cosmetologie, zootehnie şi 

fitotehnie.  

Caracteristica morfologică a tulpinii: Calothrix marchica Lemm. reprezintă trihomi  

solitari  de culoare albăstruie-verzuie. Trihomii sunt lungi, drepţi sau puţin încovoiaţi, ce ajung 
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până la 500 µ, înzestraţi cu o teacă gelatinoasă incoloră şi subţire, bine evidenţiată, de regulă 

închisă la capătul trihomului. Celulele vegetative  sunt de diferită formă de la pătrată până la 

dreptunghiulară cu lăţimea (4,0-7,0 µ) de 2-4 ori mai mare decât lungimea. Celulele bazale au 

lăţimea de 4,5-6,0 µ. Trihomii spre partea apicală se îngustează, dar nu devin firiformi. Celula 

terminală este rotundă sau puţin ascuţită. Fiecare trihom conţine câte un heterocist bazal de 

formă sferică sau semisferică cu lungimea 2,0 – 5,5 µ şi lăţimea 3,0 – 5,5 µ (fig.5.1a, b, c). 

    

a) Calothrix marchica – primele etape de dezvoltare 

    

b) Calothrix marchica – a 10 -15 –a zi de cultivare 

   

c)  Calothrix marchica – a 25-a zi de cultivare 

Fig.11. Particularităţile morfologice ale tulpinii Calothrix marchica la diferrite etape de 

dezvoltare. trihomi (T), achinete(A) heterociste (H)  development; (foto effectuate la 

microscopul Krus Trofim Alina 10 x and 40x ) 

Caracterele fiziologo-biochimice ale tulpinii noi Calothrix marchica Lemm.  Substanţele 

biologic active care intră în componenţa tulpinii date sunt: proteine – 14,66%; lipide – 33,7%; 

glucide – 32,9%. Tulpina creşte bine pe mediul mineral Drew cu următoarea componenţă 

chimică: K2HPO4 - 0,2 g/l; Mg SO4 ×7H2O - 0,2 g/l; CaCl2×2H2O- urme; FeCl3 - urme, de 
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asemenea se dezvoltă pe extract apos din sol în raport de 1/5. Cultivarea se efectuează cu 

menţinerea următorilor parametri: temperatura de +23...+30ºC. Durata cultivării este de 12-20 

zile. Tulpina Calothrix marchica Lemm.  se păstrează pe mediu nutritiv Drew sau în suspensie 

apoasă. Termenul de păstrare nu este limitat, însă se cere reînsămânţarea în a 15-20 zi de 

cultivare. 

Gradul de puritate al tulpinii din cadrul laboratorului de cercetări ştiinţifice 

Ficobiotehnologie, USM:  Tulpina Calothrix marchica Lemm. este selectată în cultură pură. 

Pentru menţinerea purităţii, cultura se recultivă pe medii agarizate în cutii Petri sau pe mediu 

lichid în vase de sticlă. Când biomasa atinge cota de 2,0 g/l, o parte din ea se separă prin filtrare.  

 Până în prezent în literatură  lipsesc  date referitoare la cultivarea   tulpinii Calothrix marchica 

Lemm pe diverse medii cu varierea iluminării.  

Astfel, cercetările efectuate sunt axate pe studiul comparativ al productivităţii 

cianobacteriei Calothrix marchica  Lemm. şi conţinutului de glucide la cultivare pe diferite 

medii nutritive la varierea iluminării.  Cianobacteria Calothrix marchica Lemm. se dezvoltă atât 

pe mediul mineral BG11, cât și  pe mediul Drew. Pentru a stabili mediul optim pentru asigurarea 

unei productivităţi mai înalte şi un conţinut bogat de glucide au fost efectuate cîte 3 variante 

experimentale pe fiecare din aceste  medii minerale  la 3 regimuri de iluminare: 1) la 1500 lx , 2) 

la 2500 lx şi 7 zile la 1500 lx, iar restul perioadei la 2500 lx. Lotul martor experimental a 

prezentat cultivarea tulpinii  la 1500 lx continuu.  

  Au fost determinaţi parametrii productivității în prima a 7-a , 14-a și a 21 zi de cultivare 

şi  stabilit conţinutul de glucide.  Productivitatea este un indice important al stării fiziologice al 

cianobacteriei Calothrix marchica Lemm., acest parametru se modifică în strânsă dependență de 

cultivare pe diferite medii nutritive, de asemenea, fiind dependentă de temperatură şi iluminare. 

Dinamica productivităţii a Calothrix marchica Lemm. în dependenţă de varierea iluminării pe 

mediul Drew și BG11 este reprezentată în fig 12 și  13. 

  

Fig.12. Dinamica productivităţii la Calothrix 

marchica Lemm. (g/l BAU) cultivată pe 

mediul Drew și BG11 la iluminarea de 1500 

lx 

Fig.13. Dinamica productivităţii la Calothrix 

marchica Lemm. (g/l BAU) cultivată pe 

mediul Drew și BG11 la iluminarea de 2500 

lx 
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Analiza datelor obținute denotă sporirea  productivităţii în toată perioada examinată, 

datele variază în dependenţă de iluminarea și mediul mineral pe care crește tulpina.  Compararea 

rezultatelor de la iluminarea de 1500 lx și 2500 lx a demonstrat rezultate mai bune la iluminarea 

mai intensă, aceste date depășesc valorile inițiale maxim de 4,3 ori cu productivitatea obținută în 

a 21 zi (0,870 g/l) figura  13. 

Cele mai bune rezultate cu o productivitate mai sporită decât în variant cu iluminarea de 

1500 lx și 2500 lx  au fost obținute în lotul experimental cu iluminarea dirijată. Unde primele 7 

zile tulpina a fost cultivată la iluminarea de 1500 lx, apoi a fost intensificată iluminarea până la 

2500 lx. Figura 14. 

 

Fig. 14. Dinamica productivităţii a Calothrix marchica Lemm. (g/l BAU) cultivată pe 

mediul Drew și BG11 la iluminarea dirijată cu sporirea iluminării după a 7-a zi de la 1500 

lx la 2500 lx. 

Astfel, putem afirma că Calothrix marchica Lemm. a demonstrat o dezvoltare mai bună 

la cultivarea dirijată cu sporirea productivităţii din a 7-ea zi. Atât  la primul mediu, cât şi la al 

doilea, are loc majorarea cantității biomasei maxim  până la 1,314 ± 0,05 g/l BAU, iar pe mediul 

Drew sporirea intensității de iluminare nu are efect pronunțat. 

Până la a 7-a zi de cultivare în varianta cu dirijarea iluminării valorile maxime de productivitate 

a prezentat lotul cu mediul BG11 (0,486 ±0,1 g/l BAU), apoi cu sporirea iluminării valorile 

productivităţii întrec pe cele obținute de pe mediul Drew practic de două ori. Figura 1.3. Sporirea  

productivităţii biomasei de Calothrix marchica la cultivarea dirijată, se datorează trecerii 

perioadei de adaptare la mediul de cultivare și maturizarea tulpinii care la sporirea iluminării 

rezistă factorului stresant,  dar ar putea influenţa şi componența mai bogată a mediului BG11 

care oferă tulpinii o dezvoltare mai accelerată la iluminarea mai intensă.  

Pe baza rezultatelor putem afirma că, mediul optim pentru cultivarea cianobacteriei 

Calothrix marchica  este BG11, iar sporirea  productivităţii Calothrix marchica este  efectuată 

prin dirijarea iluminării, și anume sporirea iluminării după a 7-a zi de cultivare, ceea ce 

contribuie la creșterea valorilor biomasei până la 1,314 ± 0,05 g/l BAU 

Determinarea unor parametri biochimici din biomasa Calothrix marchica. Cianobacteriile 

prezintă în mare parte surse de substanțe biologic active cu diverse domenii de aplicare, din acest 
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motiv sunt intensificate studiile componenței biochimice a acestora.Un șir de lucrări 

demonstrează utilitatea înaltă a glucidelor sintetizate de alge și cianobacterii în cosmetologie, în 

medicină precum și sunt studiate metodele de sporire a cantității acestora. 

Caracteristica biochimică a tulpinii Calothrix marchica demonstrează atribuirea acestei specii 

drept sursă de substanțe biologic active din care cea mai mare parte fac glucidele.  

Dar în literatură lipsesc datele referitoare la influienţa iluminării asupra sintezei 

glucidelor ceea ce a prezentat interes în studiul nostru. Astfel a fost urmărită oscilația  cantității 

glucidelor în biomasa cianobacteriei Calothrix marchica la iluminarea de 1500, 2500 și la 

sporirea dirijată a iluminării de la 1500 până la 2500 lx cultivate pe mediul mineral BG11 și 

Drew. La iluminarea mai intensă a fost determinată o cantitate mai sporită a glucidelor figura 5.5 

- 5.7. Rezultatele prezentate în figura 15 demonstreaza sporirea neesențială a cantității glucidelor  

cianobacteriei Calothrix marchica cultivate pe mediul Drew la iluminarea constantă de 1500 lx, 

deși cantități mai sporite au fost înregistrate la cultivarea pe mediul BG11, motivul principal este 

complexitatea componentelor din mediul dat în comparație cu Drew. 

  

Fig. 15. Conţinutul conţinutului de  glucide 

în biomasa Calothrix marchica Lemm. (% 

BAU) cultivată pe mediul Drew și BG11 la 

iluminarea de 1500 lx 

Fig. 16. Conţinutul de  glucide în biomasa 

Calothrix marchica Lemm. (% BAU) 

cultivată pe mediul Drew și BG11 la 

iluminarea de 2500 lx  

 

După cum vedem din figura 14  în a 21-a zi de cultivare pe mediul BG11 în comparație 

cu mediul Drew  cantitatea glucidelor în biomasa Calothrix marchica este mai înaltă cu 4 %. 

Majorarea conţinutului glucidelor a fost deperminată la cultivarea atât pe mediul Drew cât și 

BG11 la 2500 lx, ceea ce poate fi cauzat de  crearea exopolizaharidelor care au funcția de 

protecție față de factorii stresanți (Fig. 16).   

Din datele prezentate în figura 1.5 vedem că cantitatea glucidelor sintetizate la 2500 lx 

sporește esențial (cu 7,3%) și atinge valoarea de  37,5% în  a 21-a zi de cultivare.  

Conţinutul maxim de glucide la cultivarea dirijată prin varierea iluminării după a 7-a zi de 

cultivare de la 1500 lx până la 2500 lx întrece valorile maxime din primele două variante (fig 

17).   
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Fig. 17. Conţinutul conţinutului de  glucide în biomasa Calothrix marchica Lemm. (% 

BAU) cultivată pe mediul Drew și BG11 în condiții dirijate de sporire a iluminării din a 7-a 

zi de cultivare de la 1500 lx la 2500 lx.  

Majorarea conţinutului de glucide poate fi  legată atât de  iluminarea mai intensă în 

varianta cu mediul BG11 cât şi de conţinutul mai bogat în săruri minerale, ceea ce poate 

contribui la sinteza mai intensă a glucidelor. 

Deci, iluminarea mai intensă după a 7-a zi cultivare a condus la obținerea celor mai mari 

valori de glucide 40,5%, astfel iluminarea mai intensă stimulează sinteza glucidelor la 

cianobacteria Calothrix marchica Lemm (figura 17).   

Rezultate similare de majorare a conţinutului de glucide la acţiunea iluminării au fost 

obţinute şi de cercetătorii din domeniu care au investigat alte tulpini de cianobacterii. 

În concluzie putem afirma că, pentru sporirea cantității glucidelor în biomasa de Calothrix 

marchica Lemm., se recomandă cultivarea dirijată cu sporirea iluminarii din a 8-a  zi de cultivare 

de la 1500 lx la 2500 lx, în asemenea condiții obținem pe mediul BG11 până la 40,5% glucide, 

ceea ce depășește valorile medii cu 9%.  

2.8. Studiul acţiunii unor reglatori chimici asupra productivităţii şi conţinutului 

de proteine şi ficobiliproteine la Spirulina platensis. Obţinerea biomasei cu 

conţinut de seleniu şi alte substanţe bioactive la cultivarea spirulinei în prezenţa 

Na2SeO3. 

Cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis CNM CB-02. Probe a cîte 200 ml 

suspensie de spirulină (0,4-0,45 mg/ml) au fost cultivate în mediul Zarrouk modificat [Rudic 

et.al., 2007 ] la iluminarea 3500 lx ( K proba de referinţă), cu suplimentarea în a 4-a zi de 

cultivare  a FeEDTA în concentraţii de 0,25, 0,5, 0,75 şi 1 mg/L şi a acetaţilor de zinc şi amoniu 

în diapazonul de concentraţii de 1-5 mg/L şi 0,5-2,5 ml/L. La a 10-ea zi de cultivare biomasa a 

fost recoltată şi determinată productivitatea şi cantitatea de  proteine şi ficobiliproteine. 

Determinarea ficobiliproteinelor a fost efectuată prin metoda spectrofotometrică la 620 şi 650 

nm cu recalcul, conform ecuaţiilor propuse de Bennet şi Bogorad: PC= (A615– 

0,474×A652)/5,34; APC= (A652–0,208×A615)/5,09.  
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Cultivarea spirulinei cu Na2SeO3 . Cianobacteria Spirulina platensis  a fost cultivată pe 

mediul modificat Zarrouk cu următoarea compoziţie(g/l): NaNO3 – 2,5, NaHCO3 – 2,0,  K2SO4 

– 1, NaCl – 1, MgSO4 ∙7H2O – 0,2, Na2HPO4 – 0,2, CaCl2 ∙2H2O – 0,04 şi 1ml/l 

microelemente, ce conţin g/l: MnCl2∙4H2O – 1,81, CuSO4∙5H2O – 0,07, ZnSO4∙7H2O – 0,22, 

MoO3 – 0,015, H3BO3 – 2,86. În mediul nutritiv se inoculează biomasa de Spirulina platensis 

CNM-CB-02 în cantitate de 0,40 g/l în recalcul la biomasa absolut uscată (BAU) , care se toarnă 

în retorte de 0,5 l în cantitate de  250 ml suspensie. În primele trei zile de cultivare se adaugă 

porţionat câte 0,015 g/l de selenit de sodiu ( în total 0,045 g/l) şi cultivarea se efectuează în 

decurs de 10 zile la temperatura de 30±2oC, cu o iluminare de 3500 lx. În ziua a 10-a, biomasa 

îmbogăţită cu seleniu se separă de lichidul cultural prin filtrare, se desalinizează, se 

resuspendează în apă distilată şi se liofilizează. 

  Conform rezultatelor cercetărilor anterioare s-a stabilit că unii compuşi ai Fe(III), precum  

citratul de Fe(III) şi selenitul de Fe(III) suplimentaţi la mediul de cultivare au demonstrat un 

efect pozitiv asupra sintezei ficobiliproteinelor la cianobacteria  Spirulina platensis [Bulimaga et 

al., 2015, Bulimaga et al., 2016 ].  În acest context a prezentat interes şi studiul efectului altor  

reglatori chimici asupra conţinutului de  proteine şi ficobiliproteine la cianobacteria  Spirulina 

platensis.  În calitate de reglatori chimici au fost utilizaţi Fe EDTA, acetat de amoniu (NH4AcO) 

şi acetat de Zn (Zn(AcO)2. Analiza rezultatelor obţinute scoate în evidenţă că la concentraţii de 

0,25 ml/l FeEDTA,  0,5 şi 1 mg/l NH4AcO şi 1-2 mg (Zn(AcO)2 are loc sporirea conţinutului de 

proteine până la 69,6, 70,9 şi 70,6%, respectiv pentru fiecare compus, faţă de proba de referinţă, 

65,5% (Fig.18).  Putem concluziona că pentru obţinerea biomasei de spirulină cu conţinut bogat 

de proteină poate fi utilizat unul din  aceşti compuşi în concentraţiile   optime stabilite. Totuşi la 

suplimentarea  a 0,25 ml/l EDTA concomitent  cu acetatul de amoniu sau acetatul de  zinc n-au 

fost observate schimbări esenţiale ale conţinutului de proteină, ceea ce demonstrează lipsa 

efectului sinergetic al etilendiamin tetraacetului cu ionii de zinc şi amoniu.   

 
Fig. 18 Conţinutul de proteină la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa 

unor reglatori chimici. 
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Conţinutul de ficobiliproteine atestă valori maxime de 37 şi 36 %, respectiv, la 

suplimentarea FeEDTA şi Zn(AcO)2 în concentraţii minime de 0,25 ml/l şi 1mg/l, cu schimbări 

nesemnificative în cazul utilizării acetatului de amoniu (32 %), comparativ cu proba de referinţă 

(cca 30 %) ) (fig. 19).  

 
Fig. 19. Conţinutul de ficobiliproteine la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în 

prezenţa unor reglatori chimici 

Din rezultatele obţinute putem concluziona că suplimentarea  FeEDTA în concentraţie de 

de 0,25 ml/l sau 1mg/l Zn(AcO)2  sau 1 mg/l  NH4AcO de asugură un spor a conţinutului de 

ficobiliproteine cu 23,20 şi 6,7%, respectiv faţă de proba de referinţă  şi un spor de până la cca 

70 % proteină ( comparativ cu 65,5% în proba de referinţă). 

Conform rezultatelor anterioare s-a confirmat capacitatea înaltă a spirulinei de a acumula 

seleniul în biomasă [Cepoi et.al.,2016, Cepoi et.al., 2018]. Rezultatele obţinute privind 

acumularea seleniului şi altor substanţe bioactive în biomasa de Spirulina platensis sunt 

prezentate în tabelul 25. Ele demonstrează acumularea  seleniului în biomasă, care conform 

datelor din literatură se poate include intracelular în locul sulfului în componenţa aminoacizilor 

sulfocomponenţi - cisteinei şi metioninei, în polizaharide, lipide şi al [Fronataseeva et.al, 2009], 

constituind  un conţinut  de seleniu total de până la 49,05 mg%.  

Din biomasa de spirulină obţinută la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis  în 

prezenţa Na2SeO3 a fost preparat suplimentul alimentar natural cu conţinut de seleniu, constituit 

din suspensie de spirulină cu concentraţia de 20 mg/ml. Componenţa biochimică a suplimentului 

propus este prezentată în tabelul 25.   

Tabelul 25 

 Componenţa biochimică a suplimentului alimentar cu seleniu 

Proteine % din 

BAU 

Ficobiliproteine din BAU 

%  

Glucide% din 

BAU 

Lipide % din 

BAU 

Se mg 

% 

PC APC Total 

59,16 12,77 7,16 19,93 18,58 15, 02 49,05 

p≤0,05 
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El conţine un conţinut înalt de proteine (59,16% din BAU, inclusiv ficobiliproteine 19,93% 

din BAU), un conţinut echilibrat de glucide (18,58% BAU) şi lipide (15,02% BAU), precum şi 

un conţinut înalt de seleniu 49,05 mg%.   

  

2.9. Elaborarea procedeelor şi tehnologiilor noi  de obţinere a unor biopreparate 

cu conţinut de  substanţe bioactive  produse în baza biomasei de  Spirulina 

platensis şi Calothrix marchica pentru aplicare în biotehnologie.  

Scopul cercetărilor ulterioare  a constituit elaborarea unui procedeu de obţinere a biomasei de 

Spirulina platensis, îmbogăţite cu seleniu în calitate de reglator asupra conţinutului de seleniu   

în biomasa de spirulină.  

Procedeul elaborat include prepararea mediului nutritiv ce conţine g/l: NaHCO3 -2,0, 

K2HPO4 -0,5, NaNO3 -2,5, K2SO4 -0,5,   NaCl -1, MgSO4·7H2O -0,2, CaCl2 – 0,04, FeSO4 – 

0,01, EDTA -0,08   soluţia de microelemente 1ml/l ce conţine (g/l):H3BO3 - 2,86, MnCl2· - 1,81, 

ZnSO4·7H2O - 0,22, CuSO4·5H2O - 0,08, MoO3 - 0,015 şi apă pînă la 1l, inocularea spirulinei în 

concentraţie de 0,4-0,45mg/l şi cultivarea în decurs de 10 zile la temperatura de 30±2oC, cu o 

iluminare de 3000 lux  şi pH-ul mediului 9,5-10,5. Suplimentar la mediul nutritiv în a 4-a, 5-a şi 

a 6-a zi de cultivare se adaugă proporţionat câte 0,015  g/l selenit de  Na2SeO3 . 

Mai jos prezentăm  schema tehnologică de obţinere a unor substanţe bioactive din biomasa de 

Spirulina platensis (figura 20).  

Schema tehnologică include etapele:  

• separarea biomasei de lichidul cultural 

• extragerea din biomasă a pigmenţilor, peptidelor, aminoacizilor cu alcool etilic de 96% cu 

separarea ulterioară a pigmenţilor prin extragere cu hexan  

• extragerea cu apă pe baia termică (95-100 °C) din restul (1) de biomasă a polizaharidelor 

intracelulare, iar din lichidul cultural a exopolizaharidelor prin precipitarea cu alcool 

• separarea polizaharidelor de fracţia proteică prin precipitare cu ATA de 20% în raport de 3:1 

• dializa polizaharidelor şi precipitarea cu alcool în raport de 1:4 

• extragerea proteinei din restul de biomasă rezultat după înlăturarea polizaharidelor şi reunirea 

acesteia cu fracţia proteică precipitată cu ATA, după dizolvărea în 0,1 N NaOH şi dializă. 
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Fig. 20. Schema tehnologică de obţinere a unor substanţe bioactive din biomasa de 

Spirulina platensis. 

 Această schemă ar putea fi suplimentată, în caz de necesitate, cu etape de purificare a 

pigmenţilor (clorofila, mixoxantofila, beta-caroten etc.), obţinerea fracţiei apoase de peptide, 

purificarea ulterioară a polizaharidelor în componente individuale prin metode cromatografice 

etc. Analogic, se propune schema generală de valorificare a biomasei de Calothrix marchica 

(fig.21), ce include etapele: 

• cultivarea dirijată în două etape cu varierea iluminării la a doua etapă, la a opta zi, de la 1500 

la 2500 lx 

• recoltarea biomasei la a14-a zi  

• extragerea exopolizaharidelor cu 0,2 N NaOH, concentrarea, dializa 

• distrugerea pereţilor celulari prin congelare-decongelare repetată 
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• extragerea ficobiliproteinelor cu apă, a lipidelor cu hexan, a proteinelor cu 0,1 N NaOH şi a 

endopolizaharidelor cu 0,2-0,5 N NaOH la tratare termică (95-1000 C). 

 

Fig.22. Schema realizării tehnologiei de obţinere a substanţelor biologic active din 

biomasa de Calothrix marchica. 

2.0. Testarea activităţii  biologice a unor biopreparate  cu conţinut de substanţe biologic active 

produse de spirulina platensis şi de calothrix marchica lemm. cu potenţial  biotehnologic. 

Testarea activităţii biologice a unor biopreparate  cu conţinut de substanţe biologic active produse 

de Spirulina platensis. 

 a) Elaborarea tehnologiei de obţinere a biomasei de spirulină îmbogăţite cu seleniu cu 

conţinut înalt de selenficobiliproteine. Pentru obţinerea suplimentului alimentar cu conţinut de 

seleniu şi Se-ficobiliproteine spirulina a fost cultivată pe un mediu de cultivare modificat 

Zarrouk  cu adaos de Na2SeO3. Pentru obţinerea ficobiliproteinelor suspensiile de biomasă de 

spirulină şi, respectiv, biomasă de spirulină cu conţinut de seleniu, supuse în prealabil congelării 

şi decongelării repetate pentru obţinerea extractelor sumare  de ficobiliproteine şi Se-

ficobiliproteine. Schema de obţinere a  biomasei îmbogăţite cu seleniu şi Se-ficobiliproteine este 

prezentată în Fig. 23.  

Pentru obţinerea ficocianinei şi Se-ficocianinei în stare pură extractele sumare de 

ficobiliproteine   au  fost supuse purificării ulterioare.  În acest scop s-a efectuat fracţionarea cu 

(NH4)2SO4 în 2 etape:  până la 25% saturaţie, după care precipitatul  a fost  înlăturat, iar la 

supernatant a fost adăugat  (NH4)2SO4 până la 50% saturaţie. Precipitatul a fost separat prin 

centrifugare la 6000 rot/min şi dizolvat în soluţie  3M NaCl, рН 8,0. Purificarea   ficocianinei  а 

fost efectuată pe coloana de phenyl-sepharose  (Ø = 1.7 сm, h = 5 сm),  echilibrată cu soluţie  

3M NaCl , рН 8,0.  Viteza de eluţie 80 ml/oră.  Eluţia a fost efectuată   concecutiv cu soluţie  de 

1M, 0,5 NaCl şi H2O. respectiv. Se-ficocianina a fost colectată în principal la eluţie cu 1M 

F
i

cob
il

iprotei

n
e 

Lipide 
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http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=24932
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NaCL. Puritatea ficocianinei la fiecare etapă a fost efectuată prin determinarea valorii raportului 

A620/A280. A fost propusă schema de realizare a procedeului de obţinere a biomasei de 

spirulină îmbogăţite cu seleniu şi Se-ficobiliprpteine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23. Schema  de realizare a procedeului de obţinere a biomasei de spirulină îmbogăţite 

cu seleniu şi Se- ficobiliproteine. 

b) Obţinerea ficocianinei, Se-ficocianinei şi a hidrolizatelor lor triptice şi papaice şi 

separarea fracţiilor peptidice. Obţinerea hidrolizatelor  de ficocianină şi  Se-ficocianinei a fost 

efectuată prin enzimoliza lor cu tripsină  şi papaină în raport de (1:10) în decurs de 10 ore, la 

temperatura de 30oC. Hidroliza enzimatică a  soluţiei de ficocianină (3 mg/ml) a fost efectuată  în 

0,5M soluţie NaCl,  pH 8,0, în prezenţa mercaptoetanolului (2 mcl/ml), la temperatura de 30oC. 

Hidroliza cu papaina a fost stopată prin adăugarea inhibitorului E64, iar fracţia de proteină 

parţial hidrolizată  era absentă. Din hidolizatele ficocianinei şi Se-ficocianinei cu tripsina fracţia 

proteinei parţial hidrolizate a fost în prealabil separată de peptide la filtrare prin centricon (cut-

off < 30 kDa). La gel-filtrare au fost separate  pe coloana de sephadex G-50 (Sigma Aldrich ) 

câte 2 fracţii tripsinice şi papainice, pentru hidrolizatele ficocianinei şi Se-ficocianinei, respectiv, 

dintre care  T-fico1, P-fico1, T-Se-fico1 şi P-Se-fico1 sunt peptidele legate cu cromoforul sau 

cromopeptidele. A prezentat interes determinarea activităţii antioxidantew ale acestora. Pentru 

comparare a fost luat şi un pigment varotenoidic extras din biomasa de spirulină şi purificat de 

alţi pigmneţi (clorofila a, β-caroten).  

c) Determinarea activităţii antioxidante a pigmentului mixoxantofila comparativ cu  

activitatea antioxidantă a preparatelor de ficocianină şi Se-ficocianină şi a hidrolizatelor 

triptice şi papaice ale acestora. Analiza rezultatelor obţinute în urma cercetării acţiunii 

antioxidante a pigmentului mixoxantofila comparativ cu  activitatea antioxidantă a preparatelor 

Inocularea culturii de Spirulina platensis CNM CB-04 pe mediul 

Zarrouk modificat şi cultivarea ei 24 ore la iluminarea 3000lx şi 

temperatura 28-30°C 

Administrarea porţionată în decurs de 78 ore  consecutive a câte 15mg/l   

de selenit  de sodiu 

Separarea biomasei de lichidul cultural, demineralizarea şi distrugerea 

pereţilor celulari 

 

Obţinera prepatatului cu conţinut de seleniu şi Se-ficobiliproteine 

Deterinarea conţinutului de seleniu şi Se-ficobiliproteine în biomasă 

 

Cultivarea încă timp de 144 ore cu respectarea parametrilor optimi de 

iluminare şi temperatură optimă 

 

eratură 
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de ficocianină şi Se-ficocianină şi a hidrolizatelor triptice şi papaice ale acestora   scoate în 

evidenţă o capacitate antioxidantă esenţială, cu 30,89%  mai înaltă faţă de proba de referinţă, în 

cazul mixoxantofilei şi a peptidelor legate cu cromoforul (T-fico1 şi P- fico1) cu Mr<30 kDa, 

obţinute la hidroliza ficocianinei cu tripsina şi papaina, urmată  de fracţia de peptide P-fico2 - cu 

24,39%, ficocianină - cu 15,4% şi T-fico2 – cu doar 8,13%.  Se-ficocianina şi fracţia de peptide 

fără cromofor P-Se-fico manifestă o activitate antioxidantă cu valori nesemnificativ mai joase  

(cu cca 5 şi 5,7%), comparativ cu proba de referinţă. Se atestă un spor maxim al activităţii 

antioxidante în cazul fracţiilor de peptide legate cu cromoforul: T-Se-fico1 (cu 43,9%) şi P-Se-

fico1 ( cu 21, 95%). 

În concluzie, majoritatea biopreparatelor valorificate din biomasa de Spirulina platensis,  

constituite din pigmenţii mixoxantofila, ficocianina şi hidrolizatele triptice şi papainice ale 

ficocianinei şi Se-ficocianinei, care includ peptide legate cu cromoforul, au  demonstrat o 

capacitate antioxidantă  înaltă, ce întrece proba de referinţă cu  15,4-30,89% (Tabelul 26, Figura 

24). 

Tabelul 26 

Activitatea antioxidantă a pigmenţilor mixoxantofila, ficocianina, Se-ficocianina şi  

hidrolizatelor triptice şi papaice ale acestora la determinare cu ABTS+ 

Nr 

d/o 

Biopreparatul cercetat, 0,05 mg/ml %AAT 

1 Mixoxantofila (mixo) 130,89 

2 Ficocianina  (fico)   115,40 

3 Hidrolizat triptic 1 (T-fico1) 

(Mr<30 kDa) 

130,89 

4 Hidrolizat triptic 2 (T-fico2) 108,13 

5 

Hidrolizat papainic 1 (P-fico1) 

(Mr<30 kDa) 

130, 89 

6 Hidrolizat papainic 2 (P-fico2) 124,39 

7 Se-ficocianina 95,12 

8 Hidrolizat triptic  1 (T-Se-fico1) 

(Mr<30 kDa) 143,90 

9 Hidrolizat triptic 2 (T-Se-fico2) 105,69 

10 

Hidrolizat papainic 1   (P-Se-fico1) 

(Mr<30 kDa) 121,95 

11 Hidrolizat papainic 2 (P-Se-fico2) 94,31 

12 Control, K* 100 
În calitate de control a servit Trolox 
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Fig 24. Studiul comparativ al activităţii antioxidante a mixoxantofilei cu  cea a preparatelor 

de ficocianină şi Se-ficocianină şi a hidrolizatelor triptice şi papaice ale acestora  la 

determinare cu ABTS+ 

Un spor maxim (cu 43,9%) a fost înregistrat în fracţia de peptide legate cu cromoforul 

obţinute la gel-filtrarea pe Sefadex G-50 a hidrolizatului papainic al Se-ficocianinei (Figura 5.14).  

d) Determinarea acţiunii suplimentului alimentar natural obţinut în baza biomasei de 

spirulină cu conţinut de seleniu asupra activităţii glandei tiroide.Seleniul este un element 

important cu proprietăţi antioxidante care ne protejează de bolile maligne, ajută la menținerea 

elasticității țesuturilor, la regenerarea muschiului inimii, la reglarea ritmului cardiac, la 

menținerea fucției pancreasului și, în special, a glandei tiroide prin includerea lui în componenţa 

enzimelor responsabile de conversie a tiroxinei în triiodtironină. Ca parte componentă a glutation 

peroxidazei (GSH-Px), seleniul aparţine primului şi celui de al doilea nivel de protecţie 

antioxidantă a celulei. Seleniul este o componentă a enzimelor deiodinazice care transformă T4 în 

T3. Tiroxina (T4) este principalul hormon secretat de glanda tiroida ce deţine un rol important in 

sistemul hipotalamo-hipofizar de reglare a tiroidei si are influenta asupra metabolismului general. 

Concentraţia serică de T3 (triiodtironina) reflectă mai mult starea funcţională a ţesuturilor 

periferice, decât performanţa secretorie a glandei tiroide. 

Seleniul are acţiune dublă: compuşii seleniului, printre care selenitul de sodiu, au acţiune 

pro-oxidanta directă conducând la toxicitate acută, dar şi acţiune antioxidantă, prin înglobarea în 

selenoproteine şi participarea la reglarea diferitelor procese biologice din organism. Deoarece 

compuşii anorganici cu conţinut de seleniu manifestă acţiune toxică asupra orgnismelor vii 

pentru lichidarea disfuncţiei tiroidei şi tratarea bolilor legate de hipofuncţia glandei tiroide  este 

necesară elaborarea unor noi produse ce conţin seleniu metabolizate în compuşi organici.  

Cultivarea spirulinei pe un mediu nutritiv cu adaos de seleniu  şi alte elemente permite 

obţinerea unui supliment alimentar  ce va reprezenta un complex indispensabil în macro- şi 

microelemente  sub formă de compuşi organici uşor asimilabili de către organism. O largă gamă 
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de substanţe bioactive pe care le conţine suplimentul obţinut în baza biomasei de spirulină ar 

contribui la reglarea nivelului hormonilor tiroidieni, precum şi a metabolismului glucidic, lipidic 

şi la sporirea imunităţii.  

Este cunoscut fitoextractul apos SNCM-4 cu acţiune de reglare a nivelului hormonilor T3 

şi T4 în hipotiroidie la şobolani [Gherman I., 2012]. Compoziţia fitopreparatului, modul de 

obţinere şi administrare este descris în cercetările efectuate de A. Crivoi şi al. [Gherman I., 2012, 

Crivoi et.al, 2014]. Administrarea preparatului a fost efectuată timp de 40 zile câte 50 ml infuzie 

per şobolan timp de 24 ore. Studiile experimentale au fost efectuate pe şobolanii albi de laborator 

 cu masa corporală 220 -250 g divizaţi în 4 loturi: unul de control (martor) şi trei experimentale.  

Inducerea hipotiroidismului a fost obţinută prin administrarea suspensiei apoase de 

KSCN 20mg/100 gr masă corporală. La finele acestei perioade a fost determinat nivelul de T3 şi 

T4 în sânge la 4 loturi de şobolani: lotul martor, lotul cu suplimentarea cianurii, 2 loturi cu 

suplimentarea fitoextractului SNCM-4 cu şi fără adaos de cianură. Dezavantajul acestui preparat 

constă în faptul  că pentru atingerea efectului reglator asupra nivelului T3 şi T4 este necesară 

administrarea lui la şobolani într-o perioadă mai îndelungată (40 zile).  

d) Evaluarea nivelului de hormoni T3 şi T4 în sânge la şobolani după administrarea 

suplimentului alimentar cu seleniu în baza biomasei de spirulină. Administrarea suplimentului 

alimentar, 1ml de suspensie/şobolan în concentraţie de 20 mg/ml în 24 ore ca adaos la hrană a 

fost efectuată timp de 20 zile. Studiile experimentale au fost efectuate pe şobolanii albi de 

laborator  Wistar cu masa corporală 220-250 g divizaţi în 4 loturi a câte 15 animale: lotul 1 – 

lotul de control (martor), lotul 2 – şobolani la care li s-a administrat suspensie apoasă de KSCN 

20 mg/100 gr masă corporală, lotul 3 – supliment alimentar cu Se şi lotul 4 – animale hrănite cu 

 KSCN şi 1 ml suspensie de  supliment alimentar cu Se. La finele acestei perioade a fost 

determinat nivelul de T3 şi T4 în sănge la toate loturile de şobolani  (Tab.5.3).  

Din rezultatele obţinute observăm că conform soluţiei propuse  de noi suplimentul cu 

seleniu administrat  la şobolani timp de 20 zile manifestă o acţiune evidentă asupra stării 

funcţionale a tiroidei, ceea ce se exprimă printr-o tendinţă de normalizare a statutului hormonal 

tiroidian. Astfel se observă o creştere a nivelului hormonului T4 (14,47 nmol/g) în lotul 4, la 

adăugarea suplimentului alimentar cu seleniu în raţion concomitent cu KSCN şi, care diminuează 

efectul rodanurii (KSCN), comparativ cu lotul 2 (11,3 nmol/g),  la care s-a administrat doar 

KSCN. Este mai majorată şi valoarea hormonului T4 în lotul 3  (17,79 nmol/l), unde a fost 

administrat doar suplimentul alimentar, faţă de lotul martor (15,57 nmol/l). Astfel administrarea 

suplimentului are ca  urmare majorarea protecţiei ţesutului tiroidian. Efecte similare se observă şi 

în soluţia cea mai apropiată  la administrarea fitoextractului SNCM-4, doar că efectul dat a fost 

observat la administrarea fitoextractului într-o perioadă mai indelungată (40 zile) faţă de invenţia 

propusă (20 zile) (Tab. 27).  
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Tabelul 27 

Nivelul hormonilor T3şi T4 în rezultatul administrării suplimentului alimentar 

Suplimentul 

alimentar utilizat 

Nivelul hormoniului  T3, nmol/g  Nivelul hormonului  T4, nmol/g 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 
Fitoextractul apos 

SNCM-4 administrat 

40 zile  

1,43 
(100%)* 

2,22 
(155,2%) 

1,35 
(94,4%) 

2,04 
(142,7%) 

15,07 
(100%) 

11,11 
(73,7%) 

16,89 
(112,1%) 

14,21 
(94,3%) 

Suplimentul 

alimentar cu Se, 

administrat 20 zile 

1,50 
(100%) 

2,42 
(160,9%) 

1,58 
(109,7%) 

2,2 
(152,2%) 

15,57 
(100%) 

11,30 
(79,6%) 

17,89 
(114,7%) 

14,47 
(92,7%) 

*Nivelul hormonilor T3 şi T4 a fost calculat şi în %, considerând valoarea lotului  martor -100%. 

Concentraţia serică de T3 reflectă mai mult starea funcţională a ţesuturilor periferice, 

decât performanţa secretorie a glandei tiroide. Prin aceasta se explică creşterea nivelului de T3 în 

cazul hipotireozei modelate (administrarea KSCN), însă această creştere este temporală şi se 

produce pînă la epuizarea secretorie a hormonului T4. La administrarea concomitentă a 

suplimentului cu seleniu şi KSCN valorile cantitative ale hormonului T3 sunt mai diminuate cu 

0,22 nmol faţă de lotul II cu hipotireoză modelată. Acest fapt confirmă  acţiunea evidentă a 

suplimentului cu seleniu asupra stării funcţionale a tiroidei, ce se exprimă prin tendinţa de 

normalizare a statutului hormonal tiroidian.  

2.1. Testarea activităţii biologice a unor biopreparate  cu conţinut de substanţe biologic active 

produse de  Calothrix marchica Lemm. CNMN – CB -18. 

Biopreparatele  din cianobacteria Calothrix marchica Lemm. CNMN – CB -18 au fost 

obinute din biomasa  cultivată pe mediul mineral BG11 timp de 14 zile la iluminarea permanentă 

1500 lx şi temperatura de 22 °C. Au fost montate experimentele de cultivare a tulpinii cu 

suplimentarea mediului cultural cu glucoză (0,2 g/l) şi acetat de amoniu (0.1, 0.2, 0.3, 0.4 mg/l.), 

care stimulează creşterii biomasei.  

Preventiv biomasa de Calothrix marchica a fost separată de lichidul cultural prin filtrare 

şi spălată cu apă distilată, apoi a fost congelată / decongelată de minim 5 ori, pentru a extrage  

substanţele biologic active: proteine (inclusiv ficocianina, ficoeritrina), polizaharide, aminoacizi 

etc).   Din biomasă a fost obţinut biopreparatul prin diluarea extractului iniţial până la 

concentraţia de 0,05 mg/ml, care a fost testat  în calitate de supliment nutritiv în experimentele 

de nutriţie a şobolanilor    pentru ameliorarea indicilor sangvini.  

Metodele utilizate în experiment includ: Metoda de determinare a proteinei ( Lowry 

1951);  Metoda de determinare a glucidelor cu antron , care se bazează pe dehidratarea bexozelor 

în prezenţa acidului sulfuric concentrat, urmat de condensarea acestora cu antron, care  formează 

o coloraţie albastră–verzuie şi care se fotocolorimetrează la lungimea de undă 620 nm. 

Activitatea antioxidantă a preparatelor de ficoeritrină a fost determinată  prin metoda de 

decolorare a radicalului cationic ABTS+ (2,2 azinobis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 

elaborată de Re şi al. ABTS+ a fost generat prin oxidarea ABTS cu  persulfat de potasiu. ABTS 
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în concentraţie de 7mM şi persulfatul de potasiu (2,45 mM) au fost dizolvaţi în apă deionizată. 

Amestecul reactant se lasă la temperatura de cameră  pentru 12-16 ore la întuneric pînă la 

utilizare.  Din soluţia de ABTS+ stoc se diluează cu etanol pînă la absorbanţa 0,700 ± 0,020 la 

734 nm. Apoi 1ml soluţie diluată de ABTS+ se amestecă  cu 10 mcl  de probă testată (1,0 

mg/ml) şi după 6 min se măsoară absorbanţa la 734 nm. % de inhibiţie a  absorbanţei se 

calculează conform  ecuaţiei:                      % Inhibiţie =(Abs t=0 – Abs t=6 min)/Abs t=0 * 100, 

unde Abs t=0min este valoarea extincţiei soluţiei  de ABTS+ şi Abs t=6 min este valoarea 

extincţiei soluţiei ABTS+   după 6 min incubare cu probele. 

 Rezultatele cercetărilor: Activitatea biosintetică a cianobacteriilor este în dependenţă 

directă atât de condiţiile de cultivare, cât şi de prezenţa cantităţilor suficiente a compuşilor 

nutritivi în mediul de cultivare. Din informaţia la nivel internaţional referitoare  la tema de studiu 

se constată că  sunt un număr redus de lucrări referitoare asupra componenţei biochimice a unor  

specii de Calothrix [ Gupta et.al, 2017, Hockelmann et.al, 2009], precum şi a capacităţii lor 

antimicrobiene, capacităţii de legare a metalelor grele etc [ Malathi et.al, 2015, Ruangsomboon 

Set. al, 2006, Ruangsomboon et. al, 2007] . Cercetările axate pe studierea capacităţii diferitor 

compuşi chimici de a influenţa şi regla creşterea şi productivitatea cianobacteriilor sunt în 

prezent tot mai des utilizate, în special, la cianobacteria Spirulina platensis, dar mai puţin la şi la 

alte cianobacterii, inclusiv Calothrix spp.[ Abbasi B et. al, 2019].   

Un rol deosebit în această ordine de idei este suplimentarea mediilor nutritive pe care 

sunt cultivare cianobacteriile cu substanţe organice şi anorganice, cu scopul obţinerii 

productivităţii mai înalte şi de a stimula sinteza principiilor bioactive, care se utilizează pe larg în 

biotehnologie, medicină şi alte ramuri ale economiei. 

În cazul experienţei date la mediul nutritiv BG 11 au fost suplimentaţi  doi compuşi: glucoza şi 

acetatul de amoniu. Compuşii au fost adăugaţi la mediul de cultivare în ziua a 8-ea ( acetatul de 

amoniu in concentraţii de  0,1, 0,2, 0,3, 0,4 mg/l, iar   glucoza ─ 0,2 g/L). Cultivarea a fost 

efectuată timp de 14 zile la iluminarea de 1500 lx, la temperatura de +22°C.  

Adăugarea glucozei contribue la dezvoltarea mixotrofă a cianobacteriei care ar putea 

sintetiza cantităţi mai sporite de glucide, ele fiind partea componentă principală a alimentelor. 

Totodată acetatul de amoniu furnizează azotul care conduce la sinteza mai accelerată a 

proteinelor, precum şi a pigmenţilor proteici - ficoeritrina şi ficocianina. 

Reieşind din cele expuse, cianobacteria examinată a fost cultivată în condiţii dirijate cu 

scopul sintezei mai sporite atât a glucidelor, cât şi a proteinelor în biomasă. Productivitatea este 

un  indice important al stării fiziologice a cianobacteriei Calothrix marchica, care se modifică 

rapid independent de condiţiile de cultivare. Pe parcursul experimentului a fost observată o 

creştere mai accelerată a biomasei de Calothrix marchica pe mediul BG 11 suplimentat cu acetat 
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de amoniu în cantitate de 0,3 mg/l, când în a 14 zi de experiment productivitatea a sporit până la 

0,67 g/l BAU (Figura 25). Administrarea unor cantităţi mai înalte  de acest compus (0,45 mg/l) 

 

Fig. 25. Dinamica productivităţii (g/l BAU) tulpinii Calothrix marchica cultivate pe mediul 

BG 11 cu suplimentarea acetatului de amoniu. 

contribuie la diminuarea acesteia. Totuşi, din datele obţinute putem concluziona că 

suplimentarea mediului nutritiv BG 11 cu acetat de amoniu şi glucoză are un efect  mai benefic 

asupra acumulării  biomasei de cianobacterie Calothrix marchica (fig.26). 

Fig. 26. Dinamica productivităţii (g/l BAU) tulpinii Calothrix marchica cultivate pe mediul 

BG 11 cu suplimentarea acetatului de amoniu + glucoză. 

Analizând dinamica sintezei proteinelor în biomasa cianobacteriei observăm că cantitatea 

de proteină este maximă la adaosul a 0,1 mg/l de acetat de amoniu şi 0,2 g/l glucoză. Cu 

majorarea concentraţiei cantitatea de proteină scade (fig. 27). 

Conform rezultatelor obţinute, cea mai optimă cantitate de proteină raportată la biomasă 

este la sinteza dirijată a  proteinelor din Calothrix marchica cu adaos a 0,1 – 0,2 mg/l de 

CH3COONH4 + 0,2 g/l C6H12O6, când cantitatea  de proteină înregistrează valori egale cu  22,38 

– 29,55 % BAU. Cantitatea de glucide în biomasa de Calothrix marchica a constituit 29,1-

36,1%. 

În vederea stabilirii posibilităţii de utilizare a biopreparatului obţinut în baza biomasei de 

Calothrix marchica Lemm. CNMN – CB -18 pentru îmbunătăţirea parametrilor sangvini  au fost 
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montate experimente pe şobolani. Scopul lucrării a fost de a examina acţiunea biopreparatului 

asupra greutăţii corporale şi a parametrilor sangvini în comparaţie cu lotul martor şi lotul  cu 

Alloxan.   

 

Fig. 27. Conţinutul de proteină (%) în biomasa cianobacteriei Calothrix marchica recoltată 

în a 14 zi  , la  administrarea în a 7 zi de cultivare a (0-0,4 mg/l CH3COONH4 şi 0,2 g/l 

C6H12O6 ). 

În acest caz au fost utilizate  animale tinere, sănătoase – şobolanii albi de laborator linia 

Wister cu masa între 132-197 grame. Au fost antrenaţi 14 şobolani, care au fost împărţiţi în 2 

loturi experimentale şi un lot martor. Şobolanii au fost întreţinuţi în condiţii de laborator, 

asiguraţi cu apa necesară şi hrana corespunzătoare. În lotul experimental zilnic a fost 

adiministrată 20 ml de biopreparat în 180 ml apă. Componenţa biochimică a suplimentului 

nutritiv demonstrează prezenţa glucidelor, proteinelor, inclusiv în cantităţi mai scăzute 

ficoeretrină, ficocianină, aloficocianiă şi aminoacizi. Activitatea antioxidantă determinată cu 

ABTS+ a biopreparatului a constituit 18,3%.  

În primul lot experimental  a fost administrat Alloxanul. În lotul 2 la şobolani a fost 

adiministrat suplimentul nutritiv lichid obţinut din biomasa de Calothrix marchica. Al treilea lot 

experimental prezintă şobolanii din lotul martor la care nu s-a administrat Alloxan şi 

biopreparatul. 

Pe parcursul experimentului în lotul experimental, căruia i s-a administrat biopreparatul 

din  Calothrix marchica Lemm. CNMN – CB -18, au fost observate variaţii maxime în valorile 

medii ale masei corporale a şobolanilor (Tabelul. 28). 

Tabelul. 28. Varierea  valorilor masei corporale ale lotului experimental de şobolani în 10 

zile de experiment. 

Loturile Lotul I, perioada 

1-10 zile* 

Lotul II, 

perioada 

1-10 zile** 

Lotul III, 

perioada 

1-10 zile*** 

% de variere a masei 

corporale a şobolanilor 

 

-6,9 

 

+10,11 

 

+ 1,3 

*lotul I - cu administrarea Alloxanului în prima zi ,** lotul II cu administrarea biopreparatului 

timp de 10 zile; ***lotul III- martor fără administrarea de Alloxan şi biopreparat 
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După cum demonstrează rezultatele obţinute  în decurs de 10 zile de experiment în proba 

martor nu au fost observate oscilaţii ale greutăţii şobolanilor, valorile medii sunt practic aceleaşi 

232 g – iniţial şi 235 g la a 10 zi. Pe când în lotul experimental cu administrarea biopreparatului 

din  Calothrix marchica  a avut loc sporirea greutăţii corporale cu 10,11%, comparativ cu lotul 

martor - 1,1% , iar în lotul căruia  li s-a administrat aloxan se atestă reducerea masei corporale cu 

6,9 %. Astfel, prin administrarea biopreparatului  cianobacterian timp de 10 zile greutatea medie 

a şobolanilor creşte cu  18 g,  cu un spor mediu de 10,11%. 

La administrarea alloxanului a fost înregistrată reducerea în greutate a şobolanilor. Astfel, 

timp de 10 zile greutatea şobolanilor a scăzut în mediu cu 11 g, de la 160 g până la 149 g. Pe 

parcursul experienţelor a fost  studiată  influenţa biopreparatului din cianobacterie Calothrix 

marchica asupra parametrilor sangvini la şobolani. (Figura 28). Eritrocitele reprezintă hematiile 

sau globulele roşii – celule sangvine specializate în transportul gazelor din organism.  

  

A                                                                         B 

Fig. 28. Numărul de eritrocite (A) şi nivelul hemoglobinei (B) în sângele  loturilor 

experimentale de şobolani (P<0,05). 

Rezultatele obţinute în dinamica eritrocitelor demostrează că sistemul sangvin suferă 

modificări considerabile, la şobolanii bolnavi de diabet zaharat numărul ertrocitelor a scăzut 

până la 5,4 *10 12 e/l, pe când la administrarea biopreparatului corespunde normelor 6,3 *10 12 

e/l, în cazul probei martor numărul de eritrocite este  mai scăzut 5,9 *10 12e/l. Deci administrarea 

suplimentului nutritiv de Calothrix marchica menţine numărul de eritrocite în limitele normelor, 

cantitatea cărora este mai sporită ca la lotul martor. Au fost examinate şi valorile hemoglobinei 

din sângele şobolanilor testaţi. Cele mai înalte valori  ale hemoglobinei (10,8 g/dl) sunt în lotul 

cu administrarea biopreparatului din Calothrix marchica, lotul martor în mediu are o cantitate de 

10,1 g/dl, iar lotul unde s-a administrat Alloxanul constituie cele mai mici valori 9,4 g/dl. 

Rezultate similare au fost observate şi în cazul utilizării tincturii de propolis pe fonul diabetului 

zaharat la şobolani, [Crivoi et al., 2019] , ceea ce confirmă că ambele suplimente naturale 

manifestă un efect  pozitiv   asupra nivelului hemoglobinei şi  numărului de eritrocite.    
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4. Rezumat pentru anii 2015-2018 

A fost efectuat screening-ul liniilor consangvinizate recombinante ale populaţiei de 

cartografiere de grâu şi transmise pentru analiză la instituţiile de cooperare (Germania şi Rusia). 

S-a estimat potențialul de reducere a alergenicității proteinei prin proteoliza limitată cu papaină. 

Au fost evidenţiate soiurile şi liniile cele mai promiţătoare ca forme parentale de reproducere la 

grâul moale hexaploid. 

Au fost evidenţiaţi 14 hibrizi perspectivi de mentă rezistenţi la secetă cu o pondere 

semnificativă de ulei bogat în substanţe biologic active. Soiul Monarda se caracterizează printr-o 

pondere semnificativă de ulei pe parcursul întregii perioade de vegetaţie şi un set remarcabil de 

30 componenţi de substanţe biologic active. Din 25 forme studiate a diferitor ecotipuri şi 

hemorase de mente autohtone au fost evidenţiate cele mai promiţătoare 5 chemotipuri, care 

acumulează în uleiul eteric - carvonă, linalool, mentol. Au fost evidenţiaţi hibrizi perspectivi 

(Prilucscaia 6 (martor), Nistru-R1, Carvon 79 şi № 55). Trei hibrizi de mentă au fost testaţi 

(Nistru-R1, Speranţa şi Victoria, 2017) ca soiuri noi. Monarda fistulioza L. a fost caracterizată 

printr-o pondere semnificativă de ulei eteric cu terpenoizi aromatici principali, utilizaţi în ţările 

sud-europene în calitate de parfumuri, mirodenii şi ca plantă medicinală.  

Prin cercetarea proteolizei globulinelor din seminţele de arahide, ca cele mai puternice 

substanţe alergene, a fost stabilit că epitopii IgE se distrug în timpul proteolizei limitate şi 

metoda poate fi utilizată pentru a reduce alergenicitatea globulinelor din seminţele plantelor.  

Ameliorarea plantelor pentru rezistenţă sporită ar putea fi prognozată în baza evaluării unor 

indici fiziologo-biochimici şi genetici. Rezistenţa plantelor la factorii nefavorabili poate fi 

majorată cu ajutorul unor substanţe bioactive, implicate în reglarea proceselor fiziologo-

biochimice.  Substanţele biologic active influenţează derularea proceselor metabolice a unor 

genotipuri de soia.   

Au fost evidenţiate particularităţile biochimice a răspunsului unor soiuri de soia la 

administrarea substanţelor de natură humică. Au fost elaborate tehnologiile de prelevare, 

inoculare şi cultivare a plantelor de soia în condiţii in vitro.  

S-a elaborat un fitopreparat autohton cu acţiune hipoglicemiantă, cu un grad înalt de 

bioaccesibilitate şi asimilare, bogat în vitamine, microelemente şi alte principii bioactive. 

Fitopreparatul elaborat conţine substanţe cu un grad înalt de bioaccesibilitate, dau un efect 

colagog, sedativ şi tonifiant, îmbogăţesc organismul cu substanţe biologic active, influenţează 

benefic asupra metabolismului  glucidic, ficatului şi măresc capacitatea de rezistenţă a 

organismului, ceea ce este foarte important în preîntâmpinarea diabetului zaharat tip 2. 

Rezultatele investigaţiilor denotă că fitopreparatul cercetat posedă proprietăţi biostimulatoare 

asupra activităţii funcţionale a indicilor endocrini, având deci un rol important în stoparea 

apariţiei complicaţiilor în diabetul experimental. Fitopreparatul cercetat sporeşte potenţialul 
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adaptativ şi stimulator, fapt confirmat prin manifestările clinice, hematologice şi hormonale, de 

asemenea, prezintă efect hemoreglator şi deci poate fi inclus în lista preparatelor de origine 

vegetală utilizate în tratamentul adjuvant al diabetul zaharat tip II. 

Diaproptinul (în bază de propolis) face parte din grupa preparatelor care posedă un potenţial 

terapeutic destul de înalt manifestat prin proprietăţile sale antivirale, antioxidante, antidiabetice. 

Complicaţiile care survin în decursul progresării diabetului zaharat reprezintă motivul-cheie ce a 

dus la aprofundarea investigaţiilor ştiinţifice şi rezolvarea problemelor patogenezei acestei 

maladii. Unul din mijloacele de tratare a maladiei este axat pe utilizarea preparatului Diaproptin. 

Acesta manifestă acţiuni efective în profilaxia şi tratamentul diabetului zaharat, deoarece 

evidenţiază efect stimulator asupra celulelor β ale insulelor Langerhans; exercită acţiune 

hipoglicemică; elimină surplusul de săruri cu urina; aprovizionează organismul cu vitamine şi 

microelemente.  

Recomandăm preparatul Diaproptin în cazul diabetului tip II cu scopul de a activa procesele 

de metabolizare a grăsimilor hepatice, pentru stimularea imunităţii şi în calitate de mijloc pentru 

a mări bazicitatea în organismul înclinat spre acidoză. Rezultatele obţinute în urma acestei 

cercetări au servit ca bază în elaborarea ghidului fitoterapeutic în care sunt descifrate metodele 

de pregătire, preparare şi administrare a preparatelor de origine naturală utilizate în tratamentul şi 

profilaxia patologiilor organelor şi sistemelor de organe. 

A fost elaborat un procedeu de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut înalt de 

ficobiliproteine, precum şi constituirea schemei de realizare a tehnologiei de separare şi obţinere 

a fracţiilor polipeptidice. Au fost propuse etapele de purificare a ficocianinei şi obţinute fracţii cu 

o puritate înaltă. A fost stabilit gradul de influenţă a selenitului de fier şi a regimului de 

iluminare asupra acumulării ficobiliproteinelor, seleniului şi fierului în biomasa de spirulină. 

Conţinutul de seleniu acumulat în fracţia de ficobiliproteine creşte cu majorarea concentraţiei 

selenitului de fier, atestând valori maxime la 45 mg/l la anumite regimuri de iluminare. A fost 

propusă schema tehnologică de realizare a procedeelor de obţinere a biomasei de spirulină cu un 

conţinut înalt de Se-ficobiliproteine, seleniu şi fier ca parte componentă efectivă. Atât pigmenţii 

naturali purificaţi -ficocianina şi Se-ficocianina, cât şi hidrolizatele lor peptidice obţinute la 

enzimoliza cu tripsină şi pepsin, posedă o capacitate antioxidantă înaltă la testare, valorile 

maxime fiind atestate cu preponderenţă pentru hidrolizatele peptidice. 

A fost obţinută în cultură pură o tulpină autohtonă de cianobacterie Nostoc halophilum - 

sursă de substanţe biologic active. Au fost elaborate 2 procedee de extragere şi obţinere a 

polizaharidelor din biomasa de Spirulina platensis şi Nostoc halophilum, care se deosebesc prin 

condiţiile de cultivare, componenţa mediului nutritiv, natura suplimentului cu efect reglator 

asupra  productivităţii şi sintezei polizaharidelor, modului de distrugere a pereţilor celulari şi prin 

natura solventului utilizat pentru extragerea polizaharidelor.  
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Preparatul polizaharidic cu seleniu obţinut din biomasa de spirulină posedă o capacitate 

antioxidantă înaltă, care depăşeşte de 1,5 ori activitatea antioxidantă a endopolizaharidelor 

neselenizate. Polizaharidele obţinute din spirulină manifestă o capacitate înaltă de stabilizare a 

emulsiilor.  

A fost elaborată schema care ilustrează etapele de realizare a procedeului de obţinere a Se-

EPZ produse de Spirulina platensis, precum şi schema de producere, obţinere şi cuantificare a 

EPZ la cioanobacterile Spirulina platensis şi Nostoc linckia. Tulpina autohtonă de cianobacterie 

Nostoc halophilum se recomandă a fi utilizată ca sursă de polizaharide şi proteine. Polizaharidele 

din cianobacteriile studiate pot fi utilizate în calitate de stabilizatori de emulsii şi de majorare a 

consistenţei lor, precum şi în calitate de substanţe antioxidante. 

Au fost susţinute 43 teze de master, 68 teze de licenţă, 7 teze de doctor în biologie, 15 

doctoranzi finisează tezele de doctor, 32 studenţi, masteranzi sunt coautori a comunicărilor la 

conferinţe, iar tezele sunt publicate.  

Publicaţii ştiinţifice ce ţin de rezultatele obţinute în cadrul proiectului sunt în număr de 223: 

manuale, dicţionare, lucrări didactice (naţionale / internaţionale) - 10; monografii - 1; capitole în 

monografii şi culegeri naţionale şi internaţionale - 3; articole cu factor de impact - 2, articole în 

reviste naţionale: categoria B - 27, categoria C - 25; articole în reviste editate în străinătate - 12; 

articole în culegeri naţionale / internaţionale - 29; rapoarte publicate / teze ale comunicărilor la 

congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale) - 114; materiale la 

Expoziţii şi Saloane Internaţionale, apreciate cu 12 medalii de aur, 1 medalie de argint şi 1 

medalie de bronz, 4 diplome de excelenţă. Au fost depuse 10 cereri de acordare a brevetului de 

invenţie. Au fost primite 22 hotărâri de acordare a brevetelor de invenţie. Au fost obţinute 2 

certificate de inovator şi 1 act de implementare a rezultatelor ştiinţifice. 

2019 

La studierea colecției de 24 soiuri de ridiche Raphanus sativus L. din colecția genetică VIR 

(Sankt -Petersburg) la analiză izoenzimatică s-a relevat un nivel ridicat de polimorfism, ceea ce 

permite să fie utilizată pentru a diferenția genotipurile de ridiche. Ca forme parentale potențiale 

au fost selectate 3 genotipuri incluse în zimotipul Gr. 1 și care conțin numărul maxim de 

izoforme de esteraze. Informația obținută poate fi utilizată pentru cercetări ulterioare în domeniul 

selecției culturilor dependente de markeri, ceea ce optimizează semnificativ procesul de selecție, 

care consumă mult timp. 

Izoformele de esteraze ale celor 30 probe de genotipuri de Brassica campestris studiate 

formează 8 zimotipuri. Benzile polimorfe C1-C5 cu frecvenţa de apariţie 30-97% determină în 

cea mai mare măsură varietatea zimotipurilor de Brassica campestris în izoforme de esteraze. 

Pentru prima dată, au fost identificați și cartografiați locii cromozomilor, responsabili de 

manifestarea activității a 13 izoforme diferite de esteraze din semințele mature a liniilor duble 
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haploide din două populații de cartografiere DH30 și DH38 de Brassica rapa L. Pe baza datelor 

electroforetice obținute, a fost efectuată analiză QTL pentru ambele populații (studiul a fost 

efectuat la LCȘ Biochimia Plantelor) și s-au determinat locii cromozomilor care determină 

manifestarea fiecărei izoforme de esteraze detectate în liniile de cartografiere a populațiilor 

DH30 și DH38 (studiul a fost realizat la VIR, Sankt Petersburg, în cadrul cooperării). În total au 

fost cartografiate 35 QTL izoforme de esteraze cartografierea populației DH30 și 39 QTL - 

pentru populația DH38. 

 A fost stabilită identitatea legităților proteolizei limitate la utilzarea ca substrat a extractelor 

proteice brute și a preparatelor pure ale globulinei 11S din soia. În ambele cazuri, se observă 

scindarea și distrugerea, până la peptide cu masa moleculară mica, a regiunii C-terminale a α-

catenelor, unde, în subunitățile intacte ale Gly m G1 din soia, sunt prezenți epitopii IgE. Întrucât 

structurile primare și terțiare ale subunităților globulinei 11S sunt foarte conservative, se poate 

presupune că proteoliza limitată cu papaină va reduce alergenicitatea multor altor proteine 

alergene din semințele plantelor cultivate. 

 S-a stabilit că activarea legumainelor din H. sapience și din A. thaliana constă din două 

etape: 1) clivarea celor mai sensibile legături Asn-flancate în structurile inițiale ale precursorilor 

legumainelor duce la schimbarea locală a structurilor AP; 2) clivajul structurilor AP. Legăturile 

Asn/Asp flanchează fie segmentele înconjurătoare, fie segmentele interne ale secvenței, care 

blochează triada site-ului activ. Etapa a doua, probabil, este necesară în legumainele din A. 

thaliana sau facultativă în legumainele din H. sapience pentru eliberarea site-ului activ. 

 La descendența generativă de autopolenizare liberă a M.longifolia au fost observate trei 

grupe de puieți cu compoziţia uleiului esential. Au fost determinate componentele principale ale 

uleiului eteric din forma spontană M. verticilata L., populaţia sălbatică din r. Iargora - mentol 

(70%); la descendenţele generative obţinute în autopolinezarea M. pulegium L. - mentolă (30-

58%), pulegonă (6,5-43%); forme spontane de Monarda fistulosa L.- timol (28,1%), timoquinon 

(19,72%), p-cimen (16,48%). Componentul principal al uleiului eteric la forma spontană 

Helichrisum italicum Rhot Guss (Siminoc) a fost determinat neril-acetate (23,7%), precum şi 

uleiul conține o mare varietate de hidrocarburi mono- şi sesqui-terpenice. 

 Apiterapia se foloseşte cu scopul de a activa procesele reparative în ficat şi pancreas, pentru 

stimularea imunităţii şi în calitate de mijloc pentru a mări bazicitatea în organismul înclinat spre 

acidoză. Ultimul efect al apiterapiei poate fi folosit şi la bolnavii cu diabet zaharat tip I.  Tinctura 

de propolis acţionează asupra glandelor endocrine, activând sau inhibând efectul acestora. Astfel, 

oligoelementele prezente în tinctura de propolis, unele vitamine, deasemenea aminoacizii 

principali (lizina și arginina) au stat la baza îmbunătățirii echilibrului hormonal și stimulării 

secreției de insulină. 
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A fost obţinută şi analizată morfologic şi biochimic o tulpină nouă de cianobacterie Calothrix 

marchica Lemm. CNMN – CB -18., care poate servi ca sursă de proteine, lipide, glucide, etc. 

pentru utilizare în industria farmaceutică, cosmetologie, zootehnie şi fitotehnie. Studiul 

comparativ al conţinutului de glucide în biomasa Calothrix marchica Lemm. cultivată pe mediile 

nutritive Drew şi BG11 la 3 regimuri de iluminare a scos în evidenţă o productivitate mai înaltă 

(până la 1,314 g/l) şi un conţinut optim de glucide (40,5%) la cultivare pe mediul BG11 în două 

etape, cu varierea  iluminării de la 1500lx la 2500lx după ziua a 7-a. A fost elaborat un procedeu 

de obţinere a biomasei de Calothrix marchica − sursă de substanţe cu potenţial biotehnologic. A 

fost elaborat un procedeu şi propusă schema de realizare a tehnologiei de obţinere a biomasei  de 

spirulină cu conţinut bogat de ficobiliproteine şi un procedeu  de obţinere a biomasei de spirulină 

− sursă de preparate selenocomponente. Au fost propuse scheme de realizare a  tehnologiilor de 

obţinere a preparatelor biologic active din  cianobacteriile Spirulina platensis şi Calothrix 

marchica. Au fost obţinute preparate de mixoxantofilă, ficocianină şi Se-ficocianină, precum şi 

fracţii de peptide din hidrolizatele triptice şi papainice ale ficocianinei şi Se-ficocianinei. 

Majoritatea biopreparatelor valorificate din biomasa de Spirulina platensis,  constituite din 

pigmenţii mixoxantofila, ficocianina, Se-ficocianina şi hidrolizatele triptice şi papainice ale 

ficocianinei şi Se-ficocianinei, care includ peptide legate cu cromoforul, au  demonstrat o 

capacitate antioxidantă  înaltă, ce întrece proba de referinţă cu  15,4-30,89%. A fost obţinut un  

supliment alimentar cu conţinut de seleniu în baza biomasei de spirulină îmbogăţite cu seleniu şi 

alte SBA, stabilită acţiunea acestuia asupra  activităţii hormonilor tiroidieni (T4 şi T3), exprimat 

prin tendinţa de normalizare a acestora . Cultivarea cianobacteriei Calothrix marchica pe mediul 

nutritiv mineral BG 11 cu suplimentarea la a 7-a zi a 0,1 – 0,2 mg/l de CH3COONH4 şi a 0,2 g/l 

C6H12O6, conduce la obţinerea biomasei cu un conţinut bogat de proteine (22,38-29,55%), 

glucide (29,1-36,1%), precum şi alte SBA, care a fost utilizată pentru obţinerea unui biopreparat 

imunomodulator cu efect benefic asupra masei corporale a şobolanilor. Administrarea 

biopreparatului obţinut din Calothrix marchica la şobolanii albi linia Wister conduce la sporirea 

masei corporale şi normalizarea indicilor hemoglobinei până la valorile normale (10,8 g/dl şi a 

eritrocitelor - 6,3 *10 12 e/l)  pe fon de diabet zaharat. 

5. Concluzii pentru anii 2015-2018 

• A fost stabilit că cea mai mare parte din epitopii IgE identificaţi la proteinele alergene din 

arahide şi soia se distruge în timpul proteolizei limitate, astfel metoda poate fi utilizată pentru 

a reduce alergenicitatea globulinelor din seminţele altor plante.  

• Asemănarea caracterului modificării structurilor alergenilor izolaţi şi a celor din extractul 

sumar, sugerează îndepărtarea regiunii care conţine epitopii IgE, responsabili de 
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alergenicitatea proteinelor ce pot fi utilizate pentru elaborarea unei metode de reducere a 

alergenicităţii produselor alimentare care conţin arahide şi soia. 

• Rolul proteolizei limitate în iniţierea degradării profunde a globulinelor de rezervă din 

seminţe (in vivo şi in vitro) a fost determinat apariţia lui la nivel evolutiv de Ginkgophyta.  

• Datele screening-ului liniilor consangvinizate recombinante ale populaţiei de cartografiere 

de grâu la izoformele de esterază au fost folosite la analiza QTL (în cooperare cu IPK, 

Germania; VIR, Rusia) pentru determinarea locusurilor responsabile de calităţile important 

economice.  

• La studierea polimorfismului izoformelor de esteraze ca semn biochimic de calitate, în cel 

mai divers spectru, din seminţele B. rapa (25 probe) au fost detectate 11 izoforme care 

formează 2 grupe de benzi. 

• Profilul polimorfic în probele de B. napus (4 probe) conţine un set foarte slab de izoforme (6 

benzi) cu o similitudine foarte mare a zimotipului. 

• Unele forme din colecţia principală de Brassica rapa, VIR, conţin 13 benzi de izoforme de 

esteraze, care formează 3 grupuri. 

• Majoritatea formelor perspective au fost selectate din descendenţii hibrizi de la încrucişărea 

speciilor de mentă taxonomic îndepărtate. 

• Hibridizarea interspecifică a formelor de mentă determină schimbarea profundă în 

metabolismul hibrizilor, fiind exprimată în: a) pierderea capacităţii unor hibrizi de a sintetiza 

substanţe caracteristice părinţilor; b) capacitatea hibrizilor de a sintetiza neoplazmele; c) 

abilitatea de a sintetiza terpenoizii este caracteristică formelor parentale în raport cantitativ.  

• Hibrizii selectaţi îmbină însuşiri mai valoroase decât formele parentale: rezistenţa la 

condiţiile pedoclimatice nefavorabile, la boli şi dăunători, intensitatea sporită a procesului de 

biosinteză a uleiului şi componentului principal. 

• Majoritatea formelor perspective au fost selectate din descendenţii hibrizi, de la încrucişarea 

speciilor şi a hibrizilor de mentă taxonomic îndepărtate. 

• Datorită compoziţiei chimice şi aromei plăcute a uleiului eteric, aceste soiuri de mentă 

prezintă un material interesant pentru selecţia ulterioară, precum şi pentru utilizarea în 

industria cosmetică, în calitatea de aromatizanţi în diverse produse. 

• Testarea activităţii bactericide şi fungicide a uleiurilor eterice extrase din plantele studiate 

Mentha spicata L. (colectate din satele Slobozia, Logăneşti şi Schinoasa) şi soiul de mentă 

„USIGEN” a constatat prezenţa unei activităţi puternice fungicide şi bactericide. 

• Rezultatele cercetării conturează perspectivele utilizării uleiurilor eterice extrase din formele 

autohtone de M. spicata L. în noi biopreparate de uz fitosanitar. 

• Monarda fistuloza L. este o plantă promiţătoare şi poate servi ca sursă de timol şi carvacrol. 
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• Rezistenţa plantelor de soia la şocul termic variază în funcţie de soi, temperatura şi durata de 

expunere a acestora. Cel mai rezistent soi de soia la şocul termic este soiul Indra, iar cel mai 

sensibil – soiul Albişoara. 

• Pragurile limită superioare de dezvoltare a soiurilor de soia analizate în dependenţă de timpul 

expunerii sunt : la 10 minute – 46oC pentru soiurile Zodiac, Horboveanca, Aura, Clavera şi 

Albişoara;  49oC pentru soiurile Indra, Enigma, Licurici, Dorinţa şi Deea; la 20 minute – 43oC 

pentru soiurile Zodiac şi Licurici; 46oC pentru soiurile Horbovenca, Aura, Clavera şi 

Albişoara; 49oC pentru soiurile Indra, Dorinţa şi Deea. 

• SDS-electroforeza proteinelor extrase din diverse soiuri de soia, crescute în condiţii de câmp, 

permite evidenţierea spectrului polipeptidic individual al soiurilor de soia studiate. 

• Efectul humaţilor asupra proteosintezei nu a putut fi identificat la etapa de înflorire în masa a 

plantelor, ceea ce a sugerat ineficienţa efectuării analizelor molecular-genetice la această 

etapă de cercetare. 

• Analiza scurgerii electroliţilor a pus în evidenţă valori reduse ale parametrului cercetat la 

soiurile nerezistente la secetă Colina şi Dorinţa şi valori maxime la soiul rezistent Clavera, 

atat la plantele martor, cât şi la administrarea humatului. 

• Analiza elementelor de productivitate la soiurile studiate a pus în evidenţă o reacţie diferită a 

cultivarelor la administrarea humatului. 

• Tratamentul foliar cu humat a majorat greutatea boabelor  la unele soiuri de soia, cu rezistenţă 

diversă la secetă. 

• Efecte pozitive ale acţiunii Biovitului s-au atestat în varianta martor Knop la care s-a adăugat 

Biovit, plantele având un aspect mai sănătos, fiind mai viguroase şi cu un conţinut mai mare 

de pigmenţi clorofilieni.  

• Analiza parametrilor de creştere a plantelor de soia cultivate în vase de vegetaţie a demonstrat 

că suplimentarea mediilor nutritive cu Biovit a redus, iar în unele cazuri, a eliminat complet 

simptomele de carenţă a elementelor nutritive, la plantele crescute pe medii cu Biovit 

neatestându-se cloroze şi necroze, chiar dacă varianta nutritivă era deficientă de un anumit 

element chimic. 

• Analizele fenologice asupra plantelor au demonstrat că suplimentarea mediului nutritiv apos 

Knop cu diverse concentraţii de Biovit influenţează diferit procesele de creştere şi de 

dezvoltare ale plantelor, parametrii morfologici ai sistemului radicular şi a părţii aeriene fiind 

superiori martorului în variantele suplinite cu Biovit. Înălţimea plantelor a fost superioară 

martorului şi, respectiv variantelor cu carenţă de elemente chimice, cu excepţia variantei cu 

deficienţă de fier.  
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• Cele mai pronunţate efecte ale compusului de natură humică Biovit asupra plantelor s-au 

atestat la nivelul sistemului radicular. Compusul studiat a  favorizat creşterea rădăcinii 

principale în lungime şi dezvoltarea în ansamblu a sistemului radicular (număr mai mare de 

rădăcini laterale, volum radicular, lungimea rădăcinilor laterale, numărul şi masa 

nodozităţilor). 

• Efectele majore a acţiunii Biovitului s-au stabilit pe mediile nutritive cu carenţă de azot şi 

fosfor. În aceste variante, creşterea părţii aeriene, dar şi a sistemului radicular a sporit esenţial, 

depăşind considerabil martorul. 

• Administrarea substanţei de natură humică Biovit prin stropire la rădăcină şi prin pulverizare 

foliară în concentraţiile recomandate pentru practica agricolă a influenţat nesemnificativ 

numărul de păstăi /plantă.  

• Efectul stimulator al aplicării Biovitului s-a evidenţiat la nivelul biomasei totale a boabelor şi 

nu a influenţat semnificativ biomasa la 1000 de boabe. Efecte majore asupra biomasei 

boabelor s-a atestat în cazul tratamentului foliar la soiurile Albişoara  (43 %) şi Clavera (20 

%) - soiuri cu rezistenţă sporită la secetă, dar şi Colina (12 %), la care parametrul cercetat a 

fost superior martorului. 

• S-a extras ADN genomic cu masa moleculară înaltă în cantități suficiente pentru realizarea 

reacției PCR. În cazul utilizării frunzelor tinere cantitatea de ADN extras a fost mai mare. În 

cazul utilizării radiculelor pentru extracția ADN numărul de purificări cu clorofrom: alcool 

izoamilic (24:1) realizate a fost mai mic, respectiv și timpul total utilizat pentru extracția 

ADN a fost mai redus. Astfel ambele metode pot fi utilizate cu succes pentru realizarea 

reacției PCR, în funcție de materialul vegetal disponibil. 

• Utilizarea markerului molecular SSR Sat_175 a permis de a identifica polimorfismul genetic 

al genotipurilor de soia incluse în studiu cu diferită toleranță la secetă, generând un număr 

variabil de ampliconi. 

• Electroforeza în gel de poliacrilamidă a produsului PCR a permis separarea mai bună a 

fragmentelor de ADN în intervalul 100-400 pb pe când analiza în gel de agaroză în intervalul 

500-1400 pb. 

• În rezultatul analizei produsului PCR prin electroforeza în gel de agaroză și gel de 

poliacrilamidă conform lungimii a fost stabilită prezența a două grupuri de ampliconi, I – în 

intervalul 100-400 pb, și II – în intervalul 600-1400 pb. Studiile efectuate de către alți 

cercetători științifici cu utilizarea markerului Sat_175 la diverse genotipuri de soia, au pus în 

evidență prezența produsulelor de amplificare în intervalul 100-400 pb. Astfel prezintă interes 

deosebit continuarea studiilor privind polimorfismul genetic al genotipurilor autohtone de soia 

cu trăsături economice valoroase și aplicarea markerilor SSR pentru selecția genotipurilor. 
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• Tinctura de propolis posedă un spectru larg de acţiune, ce nu are efecte adverse, decât doar în 

cazul persoanelor alergice, iar pentru aceasta mai întâi de a administra se face un test de 

reacţie alergică. Rezultatele cercetărilor bibliografice au evidenţiat efectul insulinotrop al 

tincturii de propolis, datorită conținutului bogat în aminoacizi (exemplu: cistina, valina, 

leucina, arginina, alanina, glicina, serina, metionina ș.a.) care sunt absorbite, practic, 

totalmente în organism şi grupului de vitamine B. 

• Tinctura de propolis are efecte benefice în detoxifierea și revitalizarea organismului, ajută la 

îmbunătățirea imunității organismului și la menținerea acestuia într-o stare satisfăcătoare.  

• Diabetul alloxanic experimental se caracterizează prin dereglarea tuturor tipurilor de 

metabolism. Administrarea tincturii de propolis contribuie la normalizarea lor, ce se exprimă 

prin reducerea pînă la dispariţia simptomelor primare. 

• Administrarea tincturii de propolis  pe fondalul diabetului experimental exercită o influenţă 

pozitivă asupra comportamentului și stării generale a șobolanilor. 

• Instalarea diabetului experimental a fost dovedită prin creşterea marcată a glicemiei şi a 

numărului indicilor leucocitari la şobolanii albi de laborator. Datorită efectului bioreglator al 

tincturii de propolis, în urma administrării acesteia s-a observat o normalizare relativă a 

tuturor indicilor leucocitari. Flavonoidele ce intră în compoziţia propolisului pot fi acele 

substanţe care acţionează asupra infecţiei din organism, sporind rezistenţa acestuia faţă de 

diabet zaharat. 

• Acțiunea diabetului experimental asupra organismului contribuie la schimbări esențiale  a 

echilibrului hormonal. Tinctura de propolis facilitează secreția hormonilor tiroidieni în 

condițiile instalării diabetului: se evidențiază o creștere a nivelului triiodtironinei, cât și al 

tiroxinei. 

• Rezultatele obţinute permit să concluzionăm că tinctura de propolis pe fondalul diabetului 

alloxanic are o acţiune inhibitoare asupra glucocorticoizilor, care sunt unii dintre principalii 

hormoni diabetogeni, ca rezultat are loc normalizarea glicemiei şi menţinerea homeostazei 

metabolismului glucidic. 

• Administrarea tincturii de propolis pe fondalul alloxanului determină o influenţă pozitivă 

asupra stării funcţionale a sistemului reproductiv prin creşterea semnificativă a nivelului 

hormonilor sexuali în sânge. Aceasta ne demonstrează efectul stimulator al tincturii de 

propolis. Datorită complexului de vitamine, a microelementelor și aminoacizilor, tinctura de 

propolis ajută la îmbunătățirea imunității organismului și la menținerea acestuia într-o stare 

satisfăcătoare. 
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• În diabetul alloxanic este prezentă poliuria. La administrarea extrasului s-a stabilit o tendință 

de normalizare a acestui indice, ceia ce demonstrează efectul stimulator al extrasului din 

plante  medicinale asupra metabolismului hidric. 

• Analizînd glucozuria putem menționa că la lotul injectat cu alloxan, nivelul ei creşte în 

dinamică considerabil în raport cu lotul martor, cea ce demonstrează instalarea diabetului 

alloxanic. Datele lotului mixt înregistrează valori mai reduse sau chiar lipsa glucozei în urină, 

deci se observă efectul hipoglicemiant al fitopreparatului.  

• Administrarea extrasului pe fondul diabetului alloxanic exercită o influenţă pozitivă asupra 

cetonuriei şi proteinuriei. Aceasta se evidenţiază prin normalizarea acestor indici în dinamică.  

• Rezultatele investigaţiilor au demonstrat că extrasul fitoterapeutic manifestă acţiune asupra 

tuturor tipurilor de metabolism ce se exprimă prin normalizarea glucozuriei proteinuriei, 

cetonuriei şi echilibrului hidric, ceea ce este foarte important mai ales la etapele primare de 

evoluţie a bolii. 

• Analizînd glucoza în sînge putem menționa că la lotul cu diabet alloxanic nivelul glicemiei 

are valoarea mărită. La administrarea extrasului cercetat s-a stabilit o tendință de normalizare 

a acestui indice, ceia ce demonstrează efectul stimulator al fitopreparatului asupra 

metabolismului glucidic. 

• Administrarea extrasului din plante medicinale pe fondul diabetului alloxanic exercită o 

influenţă pozitivă asupra indicilor hematologici. Aceasta se evidenţiază prin normalizarea 

acestor indici în comparative cu lotul diabet experimental.  

• Analizînd VSH, putem stabili că nivelul cel mai înalt a fost determinat la lotul alloxan 

înregistrînd o valoare de 8,82 mm/oră, ceia ce prezintă reacția imună a organismului la 

apariţia patologiei. Interes prezintă lotul mixt, unde acest indice este în limitele normei 2,73 

mm/oră.  

• Rezultatele investigaţiilor au demonstrat că extrasul cercetat nu manifestă efecte adverse, dar 

dimpotrivă are influenţă pozitivă atît asupra tuturor tipurilor de metabolism, cît şi asupra stării 

funcţionale a indicilor hematologici, de aceea poate fi administrat ca adjuvant în dereglările 

metabolismului glucidic. 

• Administrarea extraselor din plante medicinale în diabetul experimental permit de a îndepărta 

sau chiar a exclude apariţia complicaţiilor acute şi cronice în această patologie. 

• Sub acţiunea fitopreparatului autohton , are loc o tendinţă spre normalizare a stării funcţionale 

a ficatului în diabetul experimental. Aceasta exprimîndu-se prin tendinţa de normalizare a 

indicilor hepatici (ALT, AST, bilirubina). 
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• Administrarea complexelor din plante medicinale autohtone elaborate, datorită conţinutului de 

substanţe bioprotectoare, preântâmpină acumularea grăsimilor în ficat, înbunătăţeşte 

activitatea cardiacă, ceea ce este foarte important în tipul de diabet zaharat cu obezitate.   

• Fitopreparatul elaborate conţine substanţe  cu un grad înalt de bioaccesibilitate şi asimilar , 

dau un efect colagog, sedativ şi tonifiant, îmbogăţesc organismul  cu vitamine, 

microelemente, influienţează benefic nu numai asupra metabolismului  glucidic, ficatului şi 

măresc capacitatea de rezistenţă a organismului, ceea ce este foarte important în 

preîntîmpinarea sau îndepărtarea complicaţiilor diabetului  zaharat tip 2. 

• Rezultatele cercetărilor au demonstrat efectul diabetogen al corticosteronului nivelul căruia 

creşte pînă la 182,91±7,82 nmol/l (norma: 87,88±4,14nmol/l). Administrarea fitopreparatului 

cercetat diminuează acest effect cu 29,1 %.    

• Diabetul alloxanic decompensat are un rol important în evoluţia dereglărilor stării funcţionale 

a glandei tiroide, ce se exprimă prin creşterea nivelului de triiodtironină (T3) şi tiroxină (T4) 

pînă la 5,15±0,43 nmol/l şi respectiv 29,81±4,07 nmol/l. La administrarea fitopreparatului 

cercetat pe fondul diabetului alloxanic se observă tendinţa de normalizare a concentraţiei 

hormonilor tiroidieni, ceea ce demonstrează rolul bioactiv al complexului cercetat în 

menţinerea concentraţiei hormonilor tiroidieni în limitele normei. 

• Cercetările experimentale determină modificări evidenţiabile ale funcțiilor gonadelor, aceasta 

fiind consecinţa dereglărilor metabolice din organism survenite în rezultatul evoluţiei 

diabetului zaharat. Afectarea mecanismelor de reglare a gonadelor în diabetul alloxanic 

determină nivelul scăzut al hormonilor sexuali. Această valoare are o tendinţă de creştere la 

administrarea extrasului din plante medicinale. Astfel, administrarea extrasului cercetat în 

diabetul experimental permite de a îndepărta sau chiar a exclude apariţia complicaţiilor acute 

şi cronice în această patologie. 

• Rezultatele investigaţiilor denotă că fitopreparatul cercetat posedă proprietăţi biostimulatoare 

asupra activităţii funcţionale a indicilor endocrini, având deci un rol important în stoparea 

apariţiei complicaţiilor în diabetul experimental. Fitopreparatul cercetat sporeşte potenţialul 

adaptativ şi stimulator, fapt confirmat prin manifestările clinice, hematologice şi hormonale, 

de asemenea, prezintă efect hipoglicemiant, hemoreglator şi deci poate fi inclus în lista 

preparatelor de origine vegetală utilizate în tratamentul complicaţiilor ce apar în diabetul 

zaharat tip II. 

• S-a elaborat un preparat nou cu acţiune tonică în diabetul zaharat tip II. Acţiunea bioactivă a 

apipreparatului se datoreşte substanţelor bioactive ce le conţine: aminoacizi, complexul de 

vitamine B: B1, B2, B5, B6, micro şi macroelemente: Mg, Fe, K, Mn, Cr, Co, Zn ce au acţiune 

asupra sintezei, eliberării şi măresc sensibilitatea ţesuturilor la insulină. 
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• Simptomele primare ale diabetului: polifagia, poliuria, polidipsia, ce apare ca consecință a 

pierderilor energetice și se manifestă prin apetitul sporit, pierderea ponderală progresivă, de 

asemenea, astenie psihică, oboseală și ingestia compensatoare de apă, pentru a suplini 

pierderile în urma poliuriei se reduc, sau chiar dispar în lotul mixt. Aceasta demonstrează atât 

efectul hipoglicemiant cât şi cel de reglator al metabolismului. 

• Datele obţinute constată că tinctura de propolis asigură lipsa efectelor adverse și reducerea 

instalării complicațiilor acute ca: cetonuria, proteinuria și glicozuria. 

• Folosirea apipreparatelor cu acţiune hipoglicemiantă, imunostimulatoare în tratamentul 

diabetului zaharat tip II, și anume, în cazul formei uşoare şi medii, influenţează pozitiv atât 

asupra metabolismului, cât şi asupra stării funcţionale a organelor şi sistemelor de organe. 

• Datorită conţinutului de microelemente, flavonoide şi vitamine tinctura de propolis acţionează 

direct la nivelul celulelor β din pancreasul endocrin, fiind stimulate să producă insulină. 

Astfel se poate constata efectul insulinotrop a tincturii de propolis, ceea ce e foarte important 

în diabetul zaharat de tip II. 

• Rezultatele clinico-funcţionale a cercetărilor au evidenţiat efectul hipoglicemiant al 

preparatului natural. Astfel la administrarea tincturii de propolis pe fondul diabetului 

alloxanic se observă o reducere a nivelului de glucoză în sânge.  

• Întrucât mecanismele normale de reacţie nu funcţionează, apare un vector de tratament prin 

intermediul tincturii de propolis. Graţie acestor rezultate putem menţiona că preparatul 

prezintă un potenţial material cu mari posibilităţi de valorificare, deoarece contribuie la 

diminuarea glucozei în diabetul alloxanic şi la echilibrarea insulinei plasmatice. 

• A fost elaborat un procedeu de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut înalt de 

ficobiliproteine (25-27 %), inclusiv ficocianină (cca 22 %). 

• Au fost selectate condiţiile optime care asigură un randament înalt la extragerea ficocianinei 

şi identificaţi factorii care influenţează asupra purităţii (A620 /A280) extractului de 

ficocianină: perioada de  cultivare şi raportul dintre biomasă/solvent. 

• Au fost propuse etapele de purificare a ficocianinei şi  obţinute fracţii cu o puritate înaltă 

(A620 /A280 > 4,5). 

• A fost obţinut hidolizatul triptic al ficocianinei şi a fost analizată componenţa lui calitativă 

prin metoda electroforetică în tampon de tris-tricină şi prin scanarea spectrului UV-VIS. 

• A fost evaluat profilul fracţiilor peptidice  obţinute la hidroliza ficocianinei după separarea 

lor prin cromatografie HPLC cu fază inversă pe coloana de Sephasil Peptide C8 (prin 

metoda Lowry şi după absorbanţa la 205nm).  

• A fost elaborată schema  de realizare a tehnologiei de separare şi obţinere a fracţiilor 

polipeptidice, rezultate la hidroliza enzimatică a ficocianinei. 
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• A fost stabilit mecanismul de hidroliză a ficocianinei cu papaina care se realizează pe 2 căi: 

proteoliza limitată şi cooperativă. Proteoliza limitată a proteinei este  însoţită de formarea 

produsului final ficocianina-P şi fragmente polipeptidice. Proteoliza ulterioară are loc ca o 

reacţie de ordinul pseudo întâi după mecanismul „one by one”. Prin analiza electroforetică 

au fost separate 4 polipeptide cu mase moleculare mai mici de 10 kDa cu activitate 

biologică posibilă 

• Tripsina asigură hidroliza parţială a ficocianinei, în special a β subunităţii  şi  este raţional de 

a  trata restul proteic nehidrolizat cu alte enzime proteolitice.  A fost stabilit că hidroliza 

ficocianinei cu tripsina şi papaina asigură obţinerea unor fracţii de polipeptide (< 30kDa) 

care manifestă activitate antioxidantă. 

• Hidrolizatul polipeptidic obţinut la proteoliza ficocianinei cu papaina demonstrează o 

capacitate antioxidantă maximă (66 % inhibiţie) care depăşeşte capacitatea antioxidantă a 

ficocianinei cu 16 %.  

• A fost stabilit gradul de influenţă a selenitului de fier şi a condiţiilor de cultivare (iluminarea 

3500 şi 5000 lx) asupra productivităţii spirulinei şi acumulării ficobiliproteinelor, seleniului 

şi fierului în biomasa de spirulină.  Intensitatea luminii reprezintă un factor important în 

acumularea biomasei de spirulină, astfel productivitatea atestă valori de 1,22-1,28 ori mai 

sporite la iluminarea mai intensă (5500 lx), comparativ cu cele obţinute la iluminarea  de 

3500 lx. Conţinutul de ficobiliproteine în biomasă la cultivarea spirulinei în regim de 

iluminare 3500 lx  cu  şi fără adaos de selenit de fier (III) este mai înalt cu 12-24 % , 

comparativ cu cel stabilit în biomasa cultivată la 5500 lx. 

• S-a stabilit că acumularea fierului în biomasa de spirulină  este mai semnificativă la 

iluminare  mai intensă  - 5500 lx, iar procesul de acumulare a seleniului  are tendinţă de 

diminuare la majorarea intensităţii de iluminare. La suplimentarea a 45 mg/l de selenit de 

fier şi iluminarea 5500 lx a fost detectat conţinutul maxim de Fe  în biomasă − 690,73 mg%,  

comparativ cu 249,2 mg% la 3500 lx, iar conţinutul de seleniu a înregistrat valori egale cu  

235,38  şi 258,27 mg% , respectiv. 

• Conţinutul de seleniu acumulat în fracţia de ficobiliproteine creşte cu majorarea 

concentraţiei selenitului de fier, atestînd valori maxime la concentraţia acestuia de 45 mg/l la 

ambele regimuri de iluminare. La 3500 lx conţinutul de seleniu în extractul sumar de 

ficobiliproteine este de 1,4-1,5 ori mai mare, comparativ cu cel obţinut la 5500 lx.  

Administrarea selenitului de fier în concentraţii de 15-30 mg/l şi aplicarea regimului de 

iluminare 5500 lx sporesc cu 9-12 % conţinutul de Se-ficobiliproteine în biomasa de 

spirulină faţă de proba martor.  
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• A fost propusă schema tehnologică de realizare a procedeelor de obţinere a biomasei de 

spirulină cu un conţinut înalt de Se-ficobiliproteine, seleniu şi fier ca parte componentă 

efectivă. 

• Evaluarea comparativă a hidrolizatelor papainice şi triptice ale ficocianinei şi Se-

ficocianinei în urma separării prin metoda HPLC cu faze inverse pe coloana de 

ResourceTMRPC a scos în evidenţă anumite  particularităţi specifice: prezenţa  a 3 fracţii 

peptidice similare după profilul de eluţie în hidrolizatele papainice şi un spectru mai variat 

de peptide în cazul hidrolizatului triptic al ficocianinei, comparativ cu cel al Se-ficocianinei. 

• Spectrele UV-VIS ale fracţiilor peptidice obţinute la separea prin gel-filtrare au scos în 

evidenţă prezenţa peptidelor legate cu cromoforul. 

• Pigmenţii naturali purificaţi ficocianina şi Se-ficococianina, precum şi hidrolizatele lor 

peptidice obţinute la enzimoliza cu tripsina si pepsina (separate de proteina nehidrolizată la 

filtrare prin membrană (cut-off<30kDa)) posedă o capacitate antioxidantă înaltă, valorile 

maxime fiind atestate cu preponderenţă pentru hidrolizatele peptidice. 

• A fost stabilit efectul stimulator al CuSO4▪5H2O (1-4 mg/l) asupra sintezei 

exopolizaharidelor acide la cianobacteria Spirulina platensis. Producerea de exopolizaharide 

acide a atins valori maxime (pînă la 238,3 mg/g) la utilizarea în calitate de factori stresanţi a 

2 mg/l CuSO4▪5H2O, concomitent cu un regim de iluminare intensă (5500 lx), la a 2-a etapă 

de cultivare a spirulinei. 

• Sinteza exopolizaharidelor sulfatate la cultivarea spirulinei în 2 etape cu  adaosul la a 2-a 

etapă a sursei de carbon cu sau fără suplimentarea Na2SeO3 este influenţată pozitiv de 

varierea regimului de iluminare, cu o majorare mai semnificativă a cantităţii acestora (85 

mg/l) în ziua a 15-ea de cultivare sau în a 20-a zi (91mg/l) la  suplimentarea porţionată a 

Na2SeO3 în primele trei zile de cultivare.  

• Suplimentarea mediului nutritiv la a 7-ea zi de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia cu 2 

mg/l selenit de sodiu şi varierea iluminării până la 2500 lx asigură un spor maxim al 

cantităţii exopolizaharidelor totale şi acide (0,477 şi 0,422 mg/g, respectiv). 

• Au fost elaborate procedee de cultivare a cianobacteriilor Spirulina platensis şi Nostoc 

linckia cu suplimentarea Na2SeO3 şi varierea intensităţii de iluminare la a 2-a etapă de 

cultivare pentru sinteza dirijată a exopolizaharidelor totale şi acide. Cantitatea de 

exopolizaharide produse de Nostoc linchia este de cca 2 ori mai înaltă comparativ cu 

Spirulina platensis şi poate atinge valori de pînă la 477 mg/g. 

• Au fost obţinute preparate de EPZ şi Se-EPZ din cianobacteria Spirulina platensis. 

Componenţa fracţiilor de exopolizaharide la separare prin FPLC pe coloana de Toyo-Pearl 

HW40F este mai complexă în cazul Se-exopolizaharidelor (7 fracţii), comparativ cu 
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exopolizaharidele fără seleniu (3 fracţii). Cantitativ predomină primul pic, care este 

constituit din exopolizaharide cu masa moleculară înaltă. 

• Spectrele UV ale preparatelor de exopolizaharide cu şi fără seleniu au scos în evidenţă 

prezenţa unui pic mai semnificativ cu maximumul de absorbţie la lungimea de undă 192,8 

nm în ambele cazuri şi prezenţa unor componenţi în diapazonul lungimilor de undă de 195-

230 nm, care în cazul Se-EPZ atestă valori ale absorbanţei mai înalte (2,8-3,3) pe tot acest 

interval, comparativ cu cele ale EPZ fără seleniu. 

• A fost elaborată schema care ilustrează etapele de realizare a procedeului de obţinere a Se-

EPZ produse de Spirulina platensis, precum şi schema de producere, obţinere şi cuantificare 

a EPZ la cianobacteriile Spirulina platensis şi Nostoc linckia. 

• A fost izolată în cultură pură o tulpină de cianobacterie nevalorificată Nostoc halophilum 

Hansg. Tulpina are o componenţă biochimică originală şi este un material nou în domeniul 

biotehnologiei care poate servi sursă de substanţe biologic active, în special de polizaharide. 

• Au fost elaborate 2 procedee  de extragere şi obţinere a polizaharidelor din biomasa de 

Spirulina platensis şi Nostoc halophilum care se deosebesc prin condiţiile de cultivare, 

componenţa mediului nutritiv, natura suplimentului cu efect reglator  asupra  productivităţii 

şi sintezei polizaharidelor, modului de destrugere a pereţilor celulari şi prin natura 

solventului utilizat pentru  extragerea polizaharidelor. 

• A fost elaborată schema tehnologică de realizare a procedeelor de extragere şi obţinere a 

polizaharidelor din biomasa de Spirulina platensis şi Nostoc halophilum. 

• A fost stabilită natura proteoglicanică a preparatelor de endopolizaharide obţinute din 

biomasa cianobacteriilor studiate. 

• A fost stabilită activitate antioxidantă a preparatelor polizaharidice obţinute din spirulina şi 

nostoc. Preparatul polizaharidic cu seleniu obţinut din biomasa de spirulină posedă o 

capacitate antioxidantă înaltă (33,08 % de inhibiţie) care depăşeşte de 1,5 ori activitatea 

antioxidantă a endopolizaharidelor neselenizate (22,19 % inhibiţie). O activitate antioxidantă 

mai diminuată posedă preparatul de endopolizaharide din Nostoc halophilum (7,83 % 

inhibiţie).    

• Polizaharidele obţinute din spirulină manifestă o capacitate înaltă de stabilizare a emulsiilor.  

• A fost stabilit că preparatele polizaharidice din Spirulina platensis nu formează gel în lipsa 

agenţilor suplimentari de gelifiere. La adăugarea soluţiei de CaCl2 urmate de precipitarea 

polizaharidelor cu alcool în raport 1:4 şi încălzirea pe baia de apă are loc crearea fibrelor 

alungite sau aglomerărilor de geluri – polizaharidice. Gelurile polizaharidelor includ 

structuri liniare şi / sau neregulate care pot fi identificate cu ochiul liber ca floculi şi prin 

colorare la microscop. 
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2019 

• S-a stabilit identitatea legităților proteolizei limitate a proteinelor alergene din exteractele 

brute și a preparatelor pure de globuline 11S din arahide și din soia, ceea ce premite 

utilizarea metodei pentru procesarea materialului alimentar primar. 

• În probele a 24 soiuri de Raphanus sativus L., a fost evidențiat un nivel ridicat de 

polimorfism al izoformelor de esteraze; au fost selectate ca forme parentale potențiale 3 

genotipuri incluse în zimotipul Gr. 1 cu un număr maxim de 5 izoforme de esteraze.  

• Izoformele de esteraze ale celor 30 probe de genotipuri de B. campestris studiate formează 

8 zimotipuri.  Benzile polimorfe C1-C5 cu frecvenţa de apariţie 30-97%  determină în cea 

mai mare măsură varietatea zimotipurilor de B. campestris în izoforme de esteraze. 

• Cartografierea genetico-moleculară a caracterelor biochimice a manifestării izoformelor 

de esteraze din semințele mature de Brassica rapa L. a relevat distribuția în genom a QTL 

izoformelor: 35 QTL  izoforme în liniile de cartografiere a populației DH30 și 39 QTL 

izoforme - în DH38.  

• Activarea legumainelor din M. musculus și din A. thaliana constă din două etape. S-a 

arătat că a doua etapă este obligatorie (A. thaliana) sau suplimentară (H. sapience) pentru 

eliberarea site-ului activ al legumainelor. 

• La descendența generativă de autopolenizare liberă a M.longifolia au fost observate trei 

grupe de puieți cu compoziţia uleiului esenţial: I - identică cu forma maternă, conţine 

linalilacetat ca component principal (65% de puieţi); al doilea grup de puieţi acumulează 

linalool ca component principal (14%); al treilea grup de puieţi acumulează carvon ca 

component principal (11%). 

• Au fost determinate componentele principale ale uleiului eteric la: forma spontană de M. 

verticilata L., populaţia sălbatică din r. Iargora - mentol (70%); descendenţele generative 

obţinute în  autopolinezarea M. pulegium L. - mentol (30-58%), pulegon (6,5-43%); 

Monarda fistulosa L. -  timol (28,1%), timoquinon (19,72%), p-cimen (16,48%); 

Helichrisum italicum Rhot Guss (Siminoc) - neril-acetate (23,7%), şi o mare varietate de 

hidrocarburi mono- şi sesqui-terpenice. 

• Pe parcursul etapei a fost realizat studiul literaturii de specialitate privind marcherii 

moleculari utilizați în selecția asistată de marcheri a genotipurilor valoroase de soia cu 

toleranță la factorii de stres abiotic. 

• A fost stabilit faptul că marcherii SSR prezintă potențial înalt de utilizare. 

• A fost elaborat protocolul optimizat pentru fiecare primer SSR selectat. 

• Preparatul Diaproptin permite de a îndepărta sau chiar a exclude apariţia complicaţiilor 

acute şi cronice în diabetul experimental, având o tendinţă de normalizare relativă a stării 
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funcţionale atât a ficatului cât şi pancreasului ce se exprimă prin valorile indicilor hepatici 

(ALT, AST, bilirubina). 

• Administrarea preparatului Diaproptin, datorită conţinutului de substanţe bioprotectoare, 

preîntâmpină acumularea grăsimilor în ficat, îmbunătățește activitatea cardiacă, ceea ce 

este foarte important în tipul de diabet zaharat cu obezitate.  

• Preparatul Diaproptin conţine substanţe cu un grad înalt de bioaccesibilitate şi asimilare, 

prezintă un efect colagog, sedativ şi tonifiant, îmbogăţeşte organismul cu vitamine, 

microelemente, influențează benefic nu numai asupra metabolismului glucidic, ficatului ci 

şi măreşte capacitatea de rezistenţă a organismului, la diverse boli ceea ce este foarte 

important în preîntâmpinarea sau îndepărtarea complicaţiilor diabetului  zaharat tip 2. 

• Compușii de bază din tinctura de propolis, cu rol esențial în diabetul zaharat așa ca: 

flavonoizii, microelementele, vitaminele din grupa P și alți compuși, au contribuit eficace 

într-un termen scurt, fără reacții adverse pentru organism, asupra proceselor metabolice și 

la normalizarea relativă a parametrilor hematologici. 

• Administrarea tincturii de propolis în diabetul experimental a menţinut formula 

leucocitară în limitele normei. Respectivele rezultate au demonstrat efectul 

imunomodulator al preparatului cercrtat în dereglările metabolismului glucidic. 

• Cercetările date аu evidențiat efectul hipoglicemiant şi insulinotrop al biopreparatului 

cercetat. Tinctura de propolis. posedă o acţiune inhibitoare asupra glucocorticoizilor, ca 

rezultat are loc normalizarea glicemiei şi a nivelului de insulină în diabetul experimental 

şi, deci, menţinerea homeostazei metabolismului glucidic. Aceste rezultate demonstrează 

efectul benefic al tincturii de propolis atât în cazut glicemiei cât și în cazul concentraţiei 

de  insulină. 

• În cercetările experimentale realizаte pe şobolanii cu diabet alloxanic se determină 

modificări evidenţiabile la nivelul concentraţiei de T3 şi T4, aceasta fiind consecinţa 

dereglărilor metabolice din organism survenite în rezultatul evoluţiei diabetului 

experimental. Iar la administrarea tincturii de propolis pe fondalul diabetului alloxanic 

aceşti indici se apropie de limitele normei. 

• Acţiuneа diabetului experimental asupra organismului contribuie la modificări esenţiale 

ale echilibrului hormonilor diabetogen precum corticosteronul. Însă la administrarea 

tincturii de propolis în diabetul alloxanic duce la normalizarea nivelului acestui hormon 

ceea ce demonstrează rolul adaptativ al tincturii cercetate.  

• Există o legătură funcțională pronunțată între pancreas și gonade. În cazul tulburărilor 

pancreasului endocrin în  sistemul reproductiv apar modificări hormonale majore, şi 

invers. Administrarea tincturii de propolis pe fondalul diabetului aloxanic determină un 
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efect pozitiv asupra stării funcționale a gonadelor, prin majorări semnificative a nivelului 

hormonilor sexuali din plasmă în comparaţie cu cei din lotul cu dereglări ale 

metabolismului glucidic.  

• Rezultatele investigaţiilor demonstrează că tinctura de propolis posedă proprietăţi 

biostimulatoare asupra activităţii funcţionale a indicilor endocrini, având deci un rol 

important în stoparea apariţiei complicaţiilor în diabetul experimental. Tinctura de 

propolis sporeşte potenţialul adaptativ şi stimulator, fapt confirmat prin manifestările 

clinice, hematologice şi hormonale, ce  prezintă efect hipoglicemiant şi hemoreglator, 

acestea având un rol important în îndepărtarea complicaţiilor acute şi cronice. 

• A fost obţinută şi analizată morfologic şi biochimic o tulpină nevalorificată de 

cianobacterie Calothrix marchica care poate servi ca sursă de proteine, lipide, glucide, etc. 

pentru  utilizare în industria farmaceutică, cosmetologie, zootehnie şi fitotehnie. Biomasa 

de Calotrix marchica la cultivare pe mediul Drew conţine: proteine – 14,66%; lipide – 

33,7%; glucide – 32,9%.  

• Studiul comparativ al conţinutului de glucide în biomasa cultivată pe mediile nutritive 

Drew şi BG11 la 3 regimuri de iluminare a scos în evidenţă o productivitate mai înaltă 

(până la 1,314 g/l) şi un conţinut optim de glucide (40,5%) la cultivare pe mediul BG11, 

la varierea  iluminării de la 1500lx la 2500lx după ziua a 7-a. 

• A fost elaborat un procedeu de obţinere a biomasei de Calothrix marchica. 

• A fost elaborat un procedeu de obţinere a biomasei  de spirulină îmbogăţită cu 

ficobiliproteine şi alt procedeu de obţinere a unui supliment nutritiv cu conţinut de seleniu 

şi alte SBA şi schema de realizare a tehnologiei de obţinere a biomasei de spirulină 

îmbogăţită cu seleniu şi Se-ficobiliproteine. 

• Au fost propuse scheme de realizare a  tehnologiilor de obţinere a unor preparate bioactive 

din biomasa de Calothrix marchica şi Spirulina platensis. 

• Au fost obţinute fracţii de peptide din hidrolizatele triptice şi papainice ale ficocianinei şi 

Se-ficocianinei şi a fost demonstrată  capacitatea lor antioxidantă. Majoritatea 

biopreparatelor valorificate din biomasa de Spirulina platensis,  constituite din pigmenţii 

mixoxantofila, ficocianina, Se-ficocianina, precum şi hidrolizatele triptice şi papainice ale 

ficocianinei şi Se-ficocianinei, care includ peptide legate cu cromoforul, au  demonstrat o 

capacitate antioxidantă  înaltă, ce întrece proba de referinţă cu  15,4-30,9%. 

• A fost obţinut un  supliment alimentar cu conţinut de seleniu în baza biomasei de spirulină 

îmbogăţite cu seleniu şi stabilită acţiunea evidentă a acestuia asupra  activităţii hormonilor 

tiroidieni, ce se exprimă prin tendinţa de normalizare a statutului hormonal tiroidian.  
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• Cultivarea cianobacteriei Calothrix marchica pe mediul nutritiv mineral BG 11 cu 

suplimentarea la a 7-a zi a 0,1 – 0,2 mg/l de CH3COONH4 şi a 0,2 g/l C6H12O6, conduce la 

obţinerea biomasei cu un conţinut bogat de proteine (22,38-29,55%), glucide (29,1-

36,1%), precum şi alte SBA care este utilizată pentru obţinerea biopreparatului.  

• Prin administrarea biopreparatului din cianobacteria Calothrix marchica la şobolanii albi 

de laborator linia Wister timp de 10 zile  s-a observat un efect pozitiv asupra masei lor 

corporale, precum şi de normalizare a indicilor sangvini (hemoglobinei până la 10,8 g/dl 

şi a eritrocitelor - 6,3 *10 12 e/l). 

6. Participarea în programe și proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, SCOPES, JOP, 

IRSIS, NATO, etc.), inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul concursurilor 

naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat. 

1. Bonus European câştigat în anul 2015 obţinut în baza proiectului înaintat la ORIZONT 2020 

cu tema: Elaborarea unor noi tehnologii de cultivare industrială a spirulinei şi dunalielei în 

ciclu închis şi de obţinere a biomasei algale şi altor produse bioactive (Bulimaga Valentina, 

Trofim Alina). 

2. În cadrul concursului internaţional am participat cu propunere de proiect prezentat în 2014 la 

ORIZONT 2020 cu tema: Elaborarea unor noi tehnologii de cultivare industrială a spirulinei 

şi dunalielei în ciclu închis şi de obţinere a biomasei algale şi altor produse bioactive 

(Bulimaga Valentina, Trofim Alina). 

3. Proiect de transfer tehnologic înaintat în 2018 şi câştigat în cadrul concursului naţional 

ANCD cu tema: Biostimulatori noi pentru agricultura ecologică şi tehnologii de sporire a 

producţiei agricole (Bulimaga Valentina, Trofim Alina). 

4. “Training the new generation of entomologists in DNA-based molecular methods – 

international network (EntoMol)”, finanțat de Programul Eurasia 2017-2019 a Centrului 

Norvegian pentru Cooperarea Internațională în Educație (SIU) (Proiect CPEA-LT-

2016/10140). Ţări participante: Norvegia, Ucraina, Georgia şi Moldova (Anna Moldovan). 

5. “Проведение медико-биологических и радиационно-генетических исследований с 

использованием различных типов ионизирующих излучений” (protocol de colaborare nr. 

4809-2-18/19) planificat pentru ann. 2018 – 2019. Proiect moldo-rus: Universitatea de Stat 

din Moldova - Institutul de Cercetări Nucleare, Dubna, Federaţia Rusă (Mihai Leşanu). 

6. “Transboundary cooperation in teaching and practice – How can biosphere regions contribute 

to an effective communication and ecosystem management for the promotion of a sustainable 

transformation in Eastern Europe”, planificat pentru 2019. Proiect moldo-german: 

Universitatea de Stat din Moldova – Universitatea Dezvoltării Sustenabile, Eberswalde, 

Germania (Veaceslav Purcic, Aurel Lozan, Mihai Leşanu). 
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7. Există contracte / acorduri de colaborare cu diferite instituţii (de ex. Institutul de Genetică a 

Plantelor, Gatersleben, Germania; Institutul de Agrofizică, St. Petersburg, Federaţia Rusă; 

Institutul de Biologie a Agrocenozelor şi Pădurii, Porano, Italia) pentru realizarea de 

cercetări comune.  

8. Există contract de  colaborare cu ANSA – Agenţia Naţională de Securitate a Alimentelor 

sunt implicate la realizarea unor proiecte finanţate de Banca Mondială (Mihai Leşanu, 

Gheorghe Jigău). 

9. Proiect de cercetare pentru mobilitate: utilizarea biotehnologiilor moderne în conservarea 

biodiversităţii vegetale – BM – CBV. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

România. Din partea ogranizaţiei partenere – Nicuţă Daniela, din partea Republicii Moldova 

– Mihai Leşanu (Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău). 
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7. Lista publicaţiilor ştiinţifice ce ţin de rezultatele obţinute în cadrul proiectului (Anexa nr.2)  

LISTA  

lucrărilor publicate în cadrul proiectului de cercetare 

1. monografii (naţionale / internaţionale),  

1. CRIVOI, A.; ERHAN, E.; DELEU, I. Bazele fiziologice ale sportivilor înotători. 

Monografie. Complexul Editorial, INSC, 2016, 136 p., ISBN 978-9975-4453-6-8.  

• manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale),  

1. BACALOV,  Iu.; BACALOV, I. Vitaminologie (suport de curs). Chişinău: CEP USM, 

2014, p.110,  ISBN 978-9975-71-565-2 (nu a fost prezentat în raportul precedent). 

2. CHIRIȚA, E.; CRIVOI, A.; BACALOV, IU.; BACALOV,  I.; ILIEŞ A.; CROITORI, C.; 

COJOCARI, L.; CIOCÎRLAN, V.; CERNEI, G.; BODRUG, T.; PARA, I. Mecanisme 

integrative de control ale activităţii nervoase superioare, Suport de curs, Chişinău, 

Imprint Star, 2016, 120 p. ISBN: 978-9975-3108-3-3 

3. CRIVOI A.,  AȘEVSCHI V., COJOCARI L. Calitatea vieţii şi sănătatea. Manual. Editura 

Vasiliana 98, Iaşi, 2016, 603 p. ISBN 978 -973-116-504-2.  

4. TARHON P., BÎRSAN A. Lucrări de laborator la cursul de Fiziologie a plantelor. 

Chişinău: USM, 2016. 239 p. ISBN 978-9975-71-809-7. 

5. LEŞANU M., BERNAZ-SICORSCHI N., RUDIC GH. Biologie: manual de clasa a XII-a, 

Chişinău, Prut Internaţional, 2017. ISBN 978-9975-54-344-657(075.3), B 33, 89 p. 

6. LEŞANU M., BERNAZ-SICORSCHI N., RUDIC GH. Биология. Учебник. 12 класс, 

Chişinău, Prut Internaţional, 2017. ISBN 978-9975-54-346-0, 57(075.3), Б 954, 89 p. 

7. BACALOV Iu. Tratamente naturiste: Ghid fitoterapeutic cu elemente de anatomie şi 

fiziologie, Chişinău: CEP USM, 2018, p.108. ISBN 978-9975-142-29-8. 

8. LEŞANU M. Evoluţionismul, Suport de curs, Chişinău, CEP USM, 2018. p. 225. ISBN 

978-9975-71-966-7.  

9. MOLDOVAN A., CIUBOTARU V., BUCĂTARU N., et. al. Sistemul de Agricultură 

Ecologică: Manual de instruire pentru formatori și fermieri. Unitatea Consolidată pentru 

Implementarea Proiectelor IFAD, Asociația Obștească BIOS, Chișinău, 2018. p.106.  

•  capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale),  

1. BÎRSAN A., ROTARU V. Rolul fiziologic şi biochimic al microelementelor în plante. 

In: Microelementele în componentele biosferei şi aplicarea lor în agricultură şi 

medicină. Chişinău: „Pontos”, 2016, p. 27-57. ISBN 978-9975-51-724-9. 

2. CEPOI L., ZINICOVSCAIA I., ZOSIM L., CHIRIAC T., RUDIC V., RUDI L., DJUR 

S., ELENCIUC D., MISCU V., BATIR L., BULIMAGA V., GULEA A. Metals 

Removal by Cyanobacteria and Accumulation in Biomass. Chapter 6 in e-book: 
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Cyanobacteria for Bioremediation of Wastewaters, Inga ZINICOVSCAIA and Liliana 

CEPOI Editors, Springer  International Publishing Switzerland, 2016, p.61-112. ISBN 

978-3-319-26749-4, ISBN 978-3-319-26751-7. 

3. CEPOI L., CHIRIAC T., RUDI L., DJUR S., ZOSIM L., BULIMAGA V., BATIR L.,  

ELENCIUC D., RUDIC V. Spirulina as a raw material for products containing trace 

elements. In: Recent Advances in Trace Elements, First Edition. Edited by Katarzyna 

Chojnacka and Agnieszka Saeid. John Wiley & Sons Ltd. Published in 2018 by John 

Wiley & Sons Ltd, p.403-420. ISBN: 978-1-119-13379-7. 

• articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare     3 

• articole din reviste cu factor de impact                     1,0-2,9 

1. РУДАКОВА  А.С., КЕРДИВАРЭ  А.М., ШУТОВ  А.Д. Запасные глобулины семян: 

происхождение и эволюция первичной и высших структур. Biochimia (Moscow), 

2015, IF 1,353. 

2. RUDAKOVA  A. S., CHERDIVARĂ  A. M., WILSON  K. A., SHUTOV  A. D. Seed 

Storage Globulins: Origin and Evolution of Primary and Higher Order Structures. 

Biochemistry (Moscow). 2015, 80(10), 1354-1361. ISSN: 0006-2979 (print version), 

ISSN: 1608-3040 (electronic version). DOI: 10.1134/S000629791510017X. (FI 1,303). 

• articole din reviste cu factor de impact                     0,1-0,9 

• articole din reviste cu factor de impact                    0,01-0,09 

– articole din alte reviste editate în străinătate,  

1. CLIMOVA N., RUDACOVA A., BULIMAGA V., ZOSIM L., SHUTOV A. 

Mecanismul şi produsele proteolizei ficocianinei, proteina fiziologic activă din Spirulină. 

Analele Ştiinţifice ale Universitâtii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Sec. II a. Genetica şi 

Biologie Moleculară. 2015, p.13-19. 

2. BOLGA M., STEPURINA T., ILIASENCO O., POLICARPOV A., VRABI V., 

GONCEARUC V., PALADII  I., SPRINCEAN C., VRABIE E. Isolation of Protein 

Mineral Concentrates at Electrophysical Processing of Whey in Stationary Regime. 

Studii şi Cercetări Ştiintifice. Chimie şi Inginerie Chimică, Biotehnlogi, Industrie 

Alimentară, Scientific Study & Reserch. Chemedtry & Chemycal Engineering, 

Biotechnology, Food Undustry, 2016, v.17(3), p. 239 – 147, ISSN 1582-540X. 

3. RUDAKOVA A.S., RUDAKOV S.V., DAVYDOVA N.V., MIRSKAYA G.V., 

ZHURAVLEVA  E.V., CHESNOKOV YU.V.  Isozymic analysis of esterases of mature 

seeds of hexaploid soft wheat (Triticumaestivum L.). Agricultural Вiology, 2016, vol.51, 
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nr.3, p.327-334. doi: 10.15389/agrobiology. 2016.3.327eng. ISSN 2412-0324; doi: 

10.15389/agrobiology. 2016.3.327rus, ISSN 2313-4836. 

4. BÖRNER A., AGACKA-MOŁDOCH M., ALOMARI D.Z., CARDELLI M.G., 

CASTRO A.M., CHESNOKOV Yu.V. (22 coautori),  RUDAKOV S.V., RUDAKOVA 

A.S., (15 coautori). The development of super-soft lines of bread wheat. Annual Wheat 

Newsletter (Kansas, USA). 2017, p.63, p.8-15. Disponibil: 

http://hdl.handle.net/2097/38150.  

5. CHERDIVARĂ A. M., STEPURINA T.G., RUDAKOVA, A.S., RUDAKOV S.V., 

WILSON K.A., SHUTOV A.D. Limited proteolysis initiates massive degradation of 

ginnacin, storage 11S globulin from ginkgo seeds. Molecular Life, (Romania). 2017, p. 8. 

ISSN 2559 – 611X.  

6. РУДАКОВА А.C., РУДАКОВ С.В., АРТЕМЬЕВА А.М., КУРИНА А.Б., 

КОЧЕРИНА Н.В., ЧЕСНОКОВ Ю. Изучение полиморфизма эстеразного состава 

зрелых семян редиса (Raphanus Sativus Var. Sativus). Овощи России, 2017, p.10, 

ISSN 2072-9146.  

7. BULIMAGA V., PISOVA M., ZOSIM L., TROFIM A. Procedures of partial purification 

for phycobiliproteins from cyanobacteria isolated from soils of Republic of Moldova. 

Cluj Napoca, Studia Universitatis Babeş – Bolyai, Biologia, LXIII, 1, 2018, p. 5-14. 

8. BULIMAGA V., ZOSIM L., ELENCIUC D., CRIVOI A., BACALOV Iu. Procedure for 

obtaining chromium food bioadditive. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula 

Biologie. Tom. XXV, Issue: 2, 2018, (on-line). 

9. BULIMAGA V., ZOSIM L., TROFIM A., PISOVA M. Procedures of obtaning of 

exopolysaccharides produced by cyanobacteria Spirulina (Arthrospira) platensis and 

Nostoc linckia. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie Original Paper Tom. 

XXV, Issue: 1, 2018, p. 7-13. 

10. CHERDIVARĂ A. Limited proteolysis as a means to reduce the allergenicity of seed 

storaged lobulins. Agricultural Вiology, 2018, 53(3), p. 475-484. ISSN 2412-0324 eng. 

ISSN 2313-4836 rus, DOI: 10.15389/agrobiology.2018.3.475rus. DOI: 

10.15389/agrobiology.2018.3.475 eng. 

11. CHERDIVARĂ A., RUDAKOVA A., STEPURINA T., RUDAKOV S., WILSON K., 

SHUTOV A. Limited proteolysis initiates massive degradation of ginnacin, storage 11S 

globulin from ginkgo seeds. Molecular Life, 2018, 2(1), 1-6. ISSN 2559 – 611X. DOI: 

10.26600/MolLife.1.2.1.2018. 

12. ВРАБИЕ Э.Г., БОЛОГА М.К., ПАЛАДИЙ И.В., СТЕПУРИНА Т.Г., ВРАБИЕ В.Г., 

ГОНЧАРУК В.П., ПОЛИКАРПОВ А.А., СПРИНЧАН К.Г. Электрическая 

обработка молочной сыворотки. Роль конструктивных, энергетических и 
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технологических характеристик реакторов. Электронная обработка материалов. 

2018, 54 (4), c. 32-44. ISSN 0013-5739 (Print), 2345-1718 (Online). DOI: 

10.5281/zenodo.1345718. 

• articole din reviste naţionale: 

• categoria A,  

• categoria B,  

1. BULIMAGA V., PISOVA M., ZOSIM L., RUDAKOVA A., CLIMOVA N., REVA V. 

Peptide bioactive algale şi perespectiva de utilizare a lor în calitate de agenţi terapeutici. 

Studia Universitatis, seria Ştiinţe ale naturii, 2015, p. 109-116, ISSN 1814-3237. 

2. BULIMAGA V., ZOSIM L., ELENCIUC D. Perspectiva de utilizare a  glicinatului de 

Cr(III) pentru obţinerea biomasei de spirulină îmbogăţită cu crom – sursă de produse 

antidiabetice. În tipar Studia Universitatis 2015,  p. 3-8, ISSN 1814-3237. 

3. CHERDIVARĂ A., RUDACOVA A., ŞUTOV A. Globulinele de rezervă 11S din 

seminţe ca alergeni. Studia Universitatis, ser. Ştiinţe ale naturii. 2015, 6(86). ISSN 1857-

1735, p. 9-14. 

4. COJOCARI L., CRIVOI A., EXARENCO L. Impactul factorilor mediului ocupaţional 

asupra stării de sănătate. Studia Universitatis Moldaviae. 2015. Nr.1(81). Seria ”Științe 

reale și ale naturii”. CEP USM. Chișinău, p.94-98, ISSN 1814-3237. 

5. CRIVOI A., BACALOV IU., CHIRIȚA E., MĂRJINEANU A. Statutul funcțional al 

tiroidei, suprarenalelor și pancreasului endocrin în dereglările ioddeficitare și pe fondalul 

administrării fitopreparatelor.  Studia Universitatis Moldaviae. 2015. Nr.1(81). Seria 

”Științe reale și ale naturii”. CEP USM. Chișinău, p.87-93, ISSN 1814-3237. 

6. CRIVOI A.,YAACOUBI SALEH. Cinnamon: potential role in the reduction of 

overweight, blood glucose and hiperlipidemia among type 2 diabetic patients through 

neurohormonal regulation from hypotalamus. Studia Universitatis Moldaviae. 2015. 

Nr.1(81). Seria ”Științe reale și ale naturii”. CEP USM. Chișinău, p.51-58, ISSN 1814-

3237. 

7. PARA I. Rolul produselor apicole în menţinerea sănătăţii.  Studia Universitatis 

Moldaviae. 2015. Nr.1(81). Seria ”Științe reale și ale naturii”. CEP USM. Chișinău, p.74-

79, ISSN 1814-3237. 

8. RUDAKOVA A., SHUTOV A., RUDACOV S., BULIMAGA V., CLIMOVA N., 

KAHOVSKAIA I., PISOVA M. Mecanismul de proteoliză a ficocianinei, proteinei 

bioactive din spirulină, sub acţiunea papainei. Studia Universitatis, ser. Ştiinţe ale naturii. 

2015, 6(86). ISSN 1857-1735, p. 15-20. 
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9. КОЖОКАРЪ Л., КРИВОЙ А. Особенности психофизиологического и 

биологического статуса при гипотиреозе. Studia Universitatis Moldaviae. 2015. 

Nr.1(81). Seria ”Științe reale și ale naturii”. CEP USM. Chișinău, p.99-103, ISSN 1814-

3237. 

10. ПЕЛЯХ Е., MЕЛЬНИК В., ЧОБАНУ В., УНГУРЯНУ И. Сравнительный анализ 

компонентного состава эфирного масла Mentha piperita L. из дикорастущих 

популяций Молдовы. Studia Universitatis, ser. "Ştiinţe ale naturii". 2015, p. 121-125, 

ISSN 1814-3237. 

11. ПЕЛЯХ Е., МЕЛЬНИК В., ЧОБАНУ В., УНГУРЯНУ И., БЕЖЕНАРЬ М. 
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1. Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare  (Anexa nr. 3) 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate 2015-2018 

Nr. 

d.or 

Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute 

în cadrul proiectului (150  de cuvinte) 

1. 1. Cercetarea la nivel molecular a 

caracteristicilor structurii care 

determină proprietăţile alergenice 

ale proteinelor din seminţele 

plantelor de cultură şi dezvoltarea 

metodei de reducere a 

alergenicităţii. Determinarea 

polimorfismului la semnele 

biochimice ale speciilor şi liniilor 

culturilor agricole importante 

pentru analiza molecular genetică 

a lor şi identificarea locilor care 

determină caracteristicele 

economic valoroase. Studierea 

legităţilor moştenirii caracterelor 

chimice a uleiurilor eterice la 

plantele etero-oleaginoase în 

experienţele de hibridare intra- şi 

interspecifică. Influenţa diferitor 

factori ecologici asupra 

variabilităţii compoziţiei chimice 

a uleiurilor eterice la plantele 

etero-oleaginoase. Cercetarea 

activităţii fiziologice a 

componentelor individuale din 

uleiurile eterice pentru selectarea  

formelor  perspective ce ţin de 

conţinutul substanţelor biologic 

active. Crearea noilor forme şi 

soiuri de plante care pot servi ca 

sursă de substanţe biologic active. 

1. Prin analiza polimorfismului izoformelor 

de esterază din semințele liniilor 

consangvinizate recombinante ale 

populaţiei de cartografiere de T. 

aestivum şi Brasica rapa, au fost 

evidenţiate soiurile şi liniile cele mai 

promiţătoare ca forme parentale şi, de 

asemenea, forme perspective pentru 

analiza genetică în încrucişare. Datele 

screening-ului izoformelor de esterază 

au fost folosite la analiza QTL pentru 

determinarea locusurilor responsabili de 

calităţile important economice. A fost 

stabilit că cea mai mare  parte din 

epitopii IgE identificaţi la proteinele 

alergene din arahide şi soia, se distruge 

în timpul proteolizei limitate şi metoda 

poate fi utilizată pentru a reduce 

alergenicitatea globulinelor din 

seminţele altor plante. Rolul proteolizei 

limitate în iniţierea degradării profunde a 

globulinelor de rezervă din seminţe (in 

vivo şi in vitro) a fost determinat la nivel 

evolutiv de Ginkgophyta. Din 25 forme 

studiate a diferitor ecotipuri şi hemorase 

de mentă autohtonă au fost evidenţiate 

cele mai promiţătoare 5 chemotipuri, 

care acumulează în uleiul eteric - 

carvonă, linalool, mentol. Au fost 

evidenţiate 14 hibrizi perspectivi de 

mentă rezistenţi la secetă cu o pondere 
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2. Analiza eficacității marcherilor 

moleculari selectaţi pentru 

identificarea genotipurilor 

valoroase de Glycine max (L.) 

Merrill după gradul de toleranţă la 

factorii abiotici. Stabilirea unor 

anumite caractere anatomice, 

fiziologice şi biochimice ce vor 

putea fi utilizate la selectarea 

genotipurilor valoroase de 

Glycine max (L.) Merrill după 

gradul de toleranţă la factorii 

abiotici. 

3. Cercetarea particularităţilor 

substanţelor biostimulatoare 

asupra proceselor vitale din 

organism. Evidenţierea statutului 

funcţional a sistemului sanguin şi 

a țesuturilor adiacente în 

dereglările metabolice pe fondul 

administrării substanţelor biologic 

active. Determinarea gradului de 

influenţă a corticosteronului în 

instalarea diabetului experimental 

şi acţiunea protectoare a 

fitopreparatului în această 

patologie. Evaluarea stării 

funcţionale a tiroidei în diabetul 

alloxanic pe fondalul 

administrării extractului de plante 

medicinale. Cercetarea stării 

funcţionale a gonadelor în 

diabetul experimental pe fondalul 

administrării fitopreparatului. 

Elaborarea unor recomandări 

semnificativă de ulei bogat în substanţe 

biologic active.  Monarda fistulioza L. a 

fost caracterizată printr-o pondere 

semnificativă de ulei eteric, cu p-cineol, 

timol, carvacrol ca terpenoizi aromatici 

principali. A fost obţinut brevet de 

ivenţie la soiul nou Nistru-R1 de M. 

piperita; au fost primite cereri la AGEPI 

pentru testarea a doi hibrizi (Speranţa şi 

Victoria, 2017). 

2. Utilizarea markerului molecular SSR 

Sat_175 a permis de a identifica 

polimorfismul genetic al genotipurilor de 

soia incluse în studiu cu diferită toleranță 

la secetă, generând un număr variabil de 

ampliconi. Electroforeza în gel de 

poliacrilamidă a produsului PCR a 

permis separarea mai bună a 

fragmentelor de ADN în intervalul 100-

400 pb, pe când analiza în gel de agaroză 

în intervalul 500-1400 pb. În rezultatul 

analizei produsului PCR prin 

electroforeza în gel de agaroză și gel de 

poliacrilamidă conform lungimii a fost 

stabilită prezența a două grupuri de 

ampliconi, I – în intervalul 100-400 pb, 

și II – în intervalul 600-1400 pb.  A fost 

studiată influenţa humaţilor şi a 

preparatului Biovit asupra diferitor soiuri 

de soia, evidenţiindu-se posibilităţile 

utilizării lor în agricultura ecologică. 

3. S-a efectuat studiul activităţii 

substanţelor  biostimulatoare asupra 

organismelor în baza parametrilor 

fiziologici şi biochimici în condiţii de 
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referitor la utilizarea 

fitopreparatului cercetat ca 

adjuvant în tratamentul diabetului 

zaharat tip II. Modificările 

aminotransferazelor şi bilirubinei 

în diabetul experimental pe 

fondalul administrării extractului 

din plante medicinale. 

Evidenţierea modificărilor 

glicemiei şi determinarea 

efectului insulinotrop al  noului 

preparat de origine naturală pe 

fondalul diabetului alloxanic. 

Prezentarea recomandărilor de 

bază referitor la utilizarea 

biopreparatelor elaborate. 

4. Obţinerea preparatelor de 

ficocianină din biomasa de 

spirulină prin extragere şi 

purificare şi determinarea purităţii 

lor. Selectarea metodelor şi 

condiţiilor optime de separare a 

polipeptidelor obţinute la 

hidroliza enzimatică a 

ficocianinei. Elaborarea 

procedeelor de obţinere a 

biomasei de spirulină cu conţinut 

sporit de Se-ficobiliproteine. 

Elaborarea tehnologiilor de 

obţinere şi separare a fracţiilor 

polipeptidice rezultate la hidroliza 

enzimatică a se-ficocianinei şi 

testarea activităţii biologice ale 

acestora. Sinteza orientată a 

exopolizaharidelor la 

laborator. S-a studiat influenţa 

substanţelor  biologic active asupra 

simptomelor clinice incipiente şi 

statutului funcţional al sângelui în 

patologiile metabolice. S-a demonstrat 

că utilizarea extraselor din plante 

medicinale în diabetul experimental 

permit de a îndepărta sau chiar a exclude 

apariţia complicaţiilor acute şi cronice în 

această patologie. Sub acţiunea 

fitopreparatului autohton, are loc o 

tendinţă spre normalizare a stării 

funcţionale a ficatului în diabetul 

experimental, aceasta exprimându-se 

prin tendinţa de normalizare a indicilor 

hepatici (ALT, AST, bilirubina). 

Administrarea complexelor din plante 

medicinale autohtone elaborate, datorită 

conţinutului de substanţe bioprotectoare, 

preântâmpină acumularea grăsimilor în 

ficat, îmbunătăţeşte activitatea cardiacă, 

ceea ce este foarte important în tipul de 

diabet zaharat cu obezitate.  Cercetările 

experimentale determină modificări 

evidenţiabile ale funcțiilor glandelor 

endocrine, aceasta fiind consecinţa 

dereglărilor metabolice din organism 

survenite în rezultatul evoluţiei 

diabetului zaharat. Afectarea 

mecanismelor de reglare a lor în diabetul 

alloxanic determină nivelul deviaţii 

hormonale. Aceaste valori au o tendinţă 

de normalizare la administrarea 

extrasului din plante medicinale. S-a 

demonstrat experimental  eficacitatea 
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cianobacteriile Spirulina platensis 

şi Nostoc linckia  sub influenţa 

unor factori fizico-chimici. 

Elaborarea unor procedee de 

obţinere a exopolizaharidelor 

acide şi sulfatate şi inclusiv a 

celor Se-componente produse de 

cianobacteriile Spirulina platensis 

şi Nostoc linckia. Studiul 

particularităţilor morfologice şi 

biochimice a cianobacteriei 

nevalorificate Nostoc halofilum, 

izolate din solurile Moldovei -

sursă de substanţe biologic active, 

inclusiv polizaharide. Cercetarea 

acţiunii unor factori fizico-

chimici asupra acumulării 

polizaharidelor la cianobacteriile 

Spirulina platensis şi Nostoc 

halofilum. Elaborarea procedeelor 

originale şi eficiente de extragere 

şi purificare a complexului de 

polizaharide din biomasa 

cianobacteriilor Spirulina 

platensis şi Nostoc halofilum şi 

tehnologiilor de obţinere a unor 

produse polifuncţionale 

polizaharidice cu posibile efecte 

sanogene.  

 

 

 

 

 

 

preparatelor elaborate în dereglările 

proceselor vitale. Rezultatele obţinute 

pot fi utilizate ca bază teoretică pentru 

cercetările fundamentale în scopul 

stabilirii mecanismelor de majorare a 

rezistenţei organismelor vii, cât şi în 

practica farmacologică. 

 

4. A fost elaborat un procedeu de obţinere 

a biomasei de spirulină cu conţinut bogat 

de ficobiliproteine, în special 

ficocianină, utilizînd în calitate de 

reglator al sintezei acestora citratul de 

Fe(III). Au fost stabilite condiţiile de 

extragere a ficocianinei cu un randament 

şi o puritate maximă şi elaborată schema 

de obţinere a ficocianinei purificate de 

grad analitic (A620/A280  >4,0).  A fost 

obţinut hidolizatul triptic al ficocianinei 

şi a fost analizată componenţa lui 

calitativă prin metoda electroforetică în 

tampon de tris-tricină şi prin scanarea 

spectrului UV-VIS. A fost evaluat 

profilul fracţiilor peptidice  obţinute la 

hidroliza ficocianinei după separarea lor 

prin cromatografie HPLC cu fază 

inversă pe coloana de Sephasil Peptide 

C8 (prin metoda Lowry şi după 

absorbanţa la 205 nm). Tripsina asigură 

hidroliza parţială a ficocianinei, în 

special a β subunităţii.  A fost stabilit 

gradul de influenţă a selenitului de fier şi 

a regimului de iluminare asupra 

productivităţii spirulinei, acumulării 

ficobiliproteinelor, seleniului şi fierului 
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în biomasa de spirulină. Conţinutul de 

ficobiliproteine în biomasă la cultivarea 

spirulinei în regim de iluminare 3500 lx 

cu şi fără adaos de selenit de fier (III) 

este mai înalt cu 12,18-24,34 %, 

comparativ cu cel stabilit în biomasa 

cultivată la 5500 lx. La 3500 lx 

conţinutul de seleniu în extractul sumar 

de ficobiliproteine este de 1,4-1,5 ori 

mai înalt, comparativ cu cel obţinut la 

5500 lx, atingând valoarea maximă – 

2582,7 mg/kg. A fost efectuată separarea 

cromatografică prin  gel-filtrare pe 

coloana de sefadex G-50 a hidrolizatelor 

papainic şi triptic ale ficocianinei. 

Spectrele UV-VIS ale fracţiilor peptidice  

obţinute la separea prin gel-filtrare au 

scos în evidenţă prezenţa peptidelor 

legate cu cromoforul. A fost stabilit 

profilul peptidic al hidrolizatelor 

ficocianinei şi Se-ficocianinei prin 

metoda HPLC cu faze inverse pe 

coloana de ResourceTMRPC. A fost 

propusă schema tehnologică de realizare 

a procedeelor de obţinere a biomasei de 

spirulină cu un conţinut înalt de Se-

ficobiliproteine, seleniu şi fier ca parte 

componentă efectivă şi stabilită o 

activitate antioxidantă înaltă a  

hidrolizatelor peptidice ale ficocianinei 

şi Se-ficocianinei cu ABTS+. A fost 

stabilită dinamica acumulării 

exopolizaharidelor totale şi celor acide 

(sulfatate) produse de Spirulina platensis 

şi Nostoc linckia sub acţiunea unor 
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reglatori chimici (astfel ca: sursă de 

carbon, selenit şi ioni de cupru la 

spirulină şi sursă de carbon, selenit la 

nostoc) la cultivare în 2 etape cu varierea 

intensităţii de iluminare şi determinate 

condiţiile de producere maximă a 

exopolizaharidelor acide şi celor 

sulfatate. Au fost obţinute preparate de 

Se-EPZ şi EPZ din cianobacteria 

Spirulina platensis cultivată pe mediu 

nutritiv cu şi fără adaos de selenit. 

Extractele parţial purificate (după 

înlăturarea fracţiei proteice) au fost 

supuse separării prin metoda HPLC pe 

coloana de Toyo-Pearl HW40F. Au fost 

analizate spectrele UV ale preparatelor 

de exopolizaharide şi elaborată schema 

tehnologică de realizare a unui procedeu 

de obţinere a Se-EPZ produse de 

Spirulina platensis. A fost efectuată 

reacţia de selenizare a 

exopolizaharidelor produse de nostoc 

pentru obţinerea Se-exopolizaharidelor 

(18,8 %). Au fost elaborate procedee de 

obţinere a exopolizaharidelor şi 

respectiv, a Se-exopolizaharidelor la 

Spirulina platensis şi Nostoc linckia. A 

fost izolată în cultură pură o tulpină de 

cianobacterie nevalorificată Nostoc 

halophilum Hansg.- sursă de substanţe 

biologic active, în special de 

polizaharide. Intensificarea sintezei 

exopolizaharidelor la Nostoc halophilum  

este stimulată prin utilizarea a 2 factori 

de stres: adăugarea la a 7 zi a acetatului 
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de amoniu şi majorarea iluminării de la 

1500 până la 2500 lx. A  fost stabilit 

efectul reglator maxim al acetatului de 

Cu(II), comparativ cu alţi acetaţi asupra 

conţinutului polizaharidelor şi la 

cianobacteria Spirulina platensis. Din 

punct de vedere a valorificării 

biotehnologice a exo- şi 

endopolizaharidelor într-un flux 

tehnologic integru  este avantajoasă 

cultivarea mixotrofă a spirulinei cu 

suplimentarea acetatului de cupru în 

concentraţii de 2-2,5 mg/l cu adaos de 

glucoză (2 g/l), concomitent cu varierea 

regimului  de iluminare din a 7 zi la 

5500 lx. Au fost elaborate 2 procedee  de 

extragere şi obţinere a polizaharidelor 

din biomasa de Spirulina platensis şi 

Nostoc halophilum care se deosebesc 

prin condiţiile de cultivare, componenţa 

mediului nutritiv, natura suplimentului 

cu efect reglator  asupra  productivităţii 

şi sintezei polizaharidelor, modului de 

destrugere a pereţilor celulari şi prin 

natura solventului utilizat pentru  

extragerea polizaharidelor. A fost 

elaborată schema tehnologică de 

realizare a procedeelor de extragere şi 

obţinere a polizaharidelor din biomasa 

de Spirulina platensis şi Nostoc 

halophilum. A fost stabilită natura 

proteoglicanică a preparatelor de 

endopolizaharide obţinute din biomasa 

cianobacteriilor studiate. A fost stabilită 

activitate antioxidantă a preparatelor 
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2019 

1. Proteoliza limitată ca metoda de 

reducere a alergenicităţii 

materialului brut la producerea 

alimentelor. Enzimele important 

fiziologice din seminţe ca markeri 

biochimici de calitate a culturilor 

agricole în studii genetice. 

Evoluția și mecanismele de 

activare a proteinazelor Asn-

specifice, componente importante 

în ontogeneza organismelor vii. 

Compoziția  terpenoică a 

uleiurilor eterice ale populaţiei  

autohtone de Menta sp. şi 

Monarda sp., sursă de substanţe 

biologic active. 

 

 

 

 

 

 

 

polizaharidice obţinute din spirulina şi 

nostoc.Preparatul  polizaharidic cu 

seleniu obţinut din biomasa de spirulină 

posedă o capacitate antioxidantă înaltă 

(33,08 % de inhibiţie) care depăşeşte de 

1,5 ori activitatea antioxidantă a 

endopolizaharidelor neselenizate (22,19 

% inhibiţie). Activitatea    antioxidantă a 

endopolizaharidelor din Nostoc 

halophilum are valori minime (7,83 % 

inhibiţie).   

2019 

1. S-a stabilit identitatea legităților 

proteolizei limitate a proteinelor 

alergene din exteractele brute și a 

preparatelor pure de globuline 11S din 

arahide și din soia, ceea ce premite 

utilizarea metodei pentru procesarea 

materialului alimentar primar. În probele 

a 24 soiuri de Raphanus sativus L., a fost 

evidențiat un nivel ridicat de 

polimorfism al izoformelor de esteraze; 

au fost selectate ca forme parentale 

potențiale 3 genotipuri incluse în 

zimotipul Gr. 1 cu un număr maxim de 5 

izoforme de esteraze. Cartografierea 

genetico-moleculară a caracterelor 

biochimice a manifestării izoformelor de 

esteraze din semințele mature de 

Brassica rapa L. a relevat distribuția în 

genom a QTL izoformelor: 35 QTL 

izoforme în liniile de cartografiere a 

populației DH30 și 39 QTL izoforme - 

în DH38. Activarea legumainelor din M. 

musculus și din A. thaliana constă din 



325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Selectarea marcherilor molecular-

genetici și optimizarea 

protocolului de lucru. Analiza și 

selectarea marcherilor moleculari 

pentru identificarea genotipurilor 

valoroase de Glycine max (L.) 

Merrill după gradul de toleranţă la 

factorii de stres (temperaturi 

extremale, salinitate). 

3. Evaluarea modificărilor 

aminotransferazelor în diabetul 

experimental pe fondalul 

administrării preparatului de 

două etape: 1) clivarea celor mai 

sensibile legături Asn-flancate în 

structurile inițiale ale precursorilor 

legumainelor duce la schimbarea locală 

a structurilor AP; 2) clivajul structurilor. 

S-a arătat, că a doua etapă este 

obligatorie (A. thaliana) sau 

suplimentară (H. sapience) pentru 

eliberarea site-ului activ al legumainelor. 

Au fost determinate componentele 

principale ale uleiului eteric la: forma 

spontană de M. verticilata L., populaţia 

sălbatică din r. Iargora - mentol (70%); 

descendenţele generative de 

autopolinezare a M. pulegium L. - 

mentol (30-58%), pulegonă (6,5-43%); 

Monarda fistulosa L. -  timol (28,1%), 

timoquinon (19,72%), p-cimen (16,48%; 

Helichrisum italicum Rhot Guss 

(Siminoc) - neril-acetate (23,7%), şi o 

mare varietate de hidrocarburi mono- şi 

sesqui-terpenice. 

2. S-a realizat studiul literaturii de 

specialitate privind marcherii moleculari 

utilizați în selecția asistată de marcheri a 

genotipurilor valoroase de soia cu 

toleranță la factorii de stres abiotic. S-a  

stabilit faptul că marcherii SSR prezintă 

potențial înalt de utilizare. S-a elaborat 

protocolul optimizat pentru fiecare 

primer SSR selectat. 

3. Preparatul Diaproptin conţine substanţe 

cu un grad înalt de bioaccesibilitate şi 

asimilare, prezintă un efect colagog, 

sedativ şi tonifiant, îmbogăţeşte 
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origine naturală cercetat. 

Estimarea efectului şi influenței 

tincturii de propolis asupra 

concentrației bilirubinei în 

diabetul experimental. Elaborarea 

unor recomandări referitor la 

principiile active a preparatului 

Diaproptin  ce vizează tratamentul 

diabetului zaharat tip II şi 

perturbările la nivel de ficat. 

Determinarea variaţiei indicilor 

eritrocitari în diabetul 

experimental pe fondalul 

administrării tincturii de propolis. 

Evaluarea efectului 

imunomodulator al 

biopreparatului cercetat în 

diabetul zaharat experimental. 

Studierea modificărilor 

trombocitare în diabetul alloxanic 

la administrarea tincturii de 

propolis. Cercetarea impactului 

tincturii de propolis asupra 

glandei tiroide în condiţiile 

metabolismului glucidic dereglat. 

Evidenţierea acţiunii diabetogene 

a corticosteroizilor şi evaluarea 

biopreparatului cercetat ca mijloc 

antidiabetic. Elucidarea efectului 

gonadotrop al tincturii de propolis 

în diabetul alloxanic. 

4. Vor fi studiate particularităţile 

morfo-fiziologice şi biochimice 

ale cianobacteriei nevalorificate 

Calothrix marchica – sursă de 

organismul cu vitamine, microelemente, 

influențează benefic nu numai asupra 

metabolismului glucidic, ficatului ci şi 

măreşte capacitatea de rezistenţă a 

organismului, la diverse boli ceea ce este 

foarte important în preîntâmpinarea sau 

îndepărtarea complicaţiilor diabetului  

zaharat tip 2. Compușii de bază din 

tinctura de propolis, cu rol esențial în 

diabetul zaharat așa ca: flavonoizii, 

microelementele, vitaminele din grupa P 

și alți compuși, au contribuit eficace într-

un termen scurt, fără reacții adverse 

pentru organism, asupra proceselor 

metabolice și la normalizarea relativă a 

parametrilor hematologici. Rezultatele 

investigaţiilor demonstrează că tinctura 

de propolis posedă proprietăţi 

biostimulatoare asupra activităţii 

funcţionale a indicilor endocrini, având 

deci un rol important în stoparea 

apariţiei complicaţiilor în diabetul 

experimental. Tinctura de propolis 

sporeşte potenţialul adaptativ şi 

stimulator, fapt confirmat prin 

manifestările clinice, hematologice şi 

hormonale, ce  prezintă efect 

hipoglicemiant şi hemoreglator, acestea 

având un rol important în îndepărtarea 

complicaţiilor acute şi cronice. 

 

4. A fost obţinută şi analizată morfologic şi 

biochimic o tulpină nouă de 

cianobacterie Calothrix marchica Lemm. 

CNMN – CB -18., care poate servi ca 



327 

 

substanţe bioactive. Vor fi 

elaborate tehnologii noi  de 

obţinere a unor biopreparate cu 

conţinut de  substanţe bioactive 

produse în baza biomasei de  

Spirulina platensis şi Calothrix 

marchica pentru aplicare în 

biotehnologie. Va fi testată 

activitatea antioxidantă şi alte 

efecte biologice ale 

biopreparatelor obţinute în baza 

biomasei  de Spirulina platensis şi 

Calothrix marchica Lemmermann 

pentru utilizare ca suplimente 

alimentare, etc. 

 

 

 

 

sursă de proteine, lipide, glucide, etc. 

pentru  utilizare în industria 

farmaceutică, cosmetologie, zootehnie şi 

fitotehnie. Biomasa de Calothrix 

marchica la cultivare pe mediul Drew 

conţine: proteine – 14,66%; lipide – 

33,7%; glucide – 32,9%. A fost elaborat 

un procedeu de obţinere a biomasei  de 

spirulină cu conţinut bogat de 

ficobiliproteine şi un procedeu  de 

obţinere a biomasei de spirulină − sursă 

de preparate selenocomponente. Au fost 

propuse scheme de realizare a  

tehnologiilor de obţinere a preparatelor 

biologic active din  cianobacteriile 

Spirulina platensis şi Calothrix 

marchica. Au fost obţinute preparate de 

mixoxantofilă, ficocianină şi Se-

ficocianină, precum şi fracţii de peptide 

din hidrolizatele triptice şi papainice ale 

ficocianinei şi Se-ficocianinei şi a fost 

demonstrată  capacitatea lor antioxidantă 

înaltă. A fost obţinut un  supliment 

alimentar cu conţinut de seleniu în baza 

biomasei de spirulină îmbogăţite cu 

seleniu şi a fost stabilită acţiunea 

benefică a biopreparatului asupra 

activităţii glandei tiroide, ce se exprimă 

prin tendinţa de normalizare a statutului 

hormonal tiroidian. A fost elaborat un 

procedeu de cultivare a cianobacteriei 

Calothrix marchica pe mediul nutritiv 

mineral BG 11 modificat care, conduce 

la obţinerea biomasei cu un conţinut 

bogat de proteine (22,38-29,55%), 
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glucide (29,1-36,1%), precum şi alte 

SBA.A fost elaborat un biopreparat în 

baza biomasei de  Calothrix marchica cu 

un efect pozitiv asupra masei corporale a 

şobolanilor şi a indicilor sangvini. 

Activitatea antioxidantă semnificativă a 

biopreparatelor elaborate din Spirulina 

platensis deschide noi perspective de 

utilizare în diferite domenii 

(cosmetologie, medicină, farmaceutică, 

zootehnie etc) 

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 2015-2018 

         Cercetarea caracteristicilor structurale la nivel molecular determină proprietăţile 

alergenice ale proteinelor din seminţe, astfel vor dezvolta metode de reducere a 

alergenicităţii. Ca urmare, recomandările pentru pretratarea produselor prin intermediul 

proteolizei limitate care conţin seminţe din culturi (izolate de proteine dietetice) vor fi 

oferite industriei alimentare. Datele pot fi folosite şi de agricultori, pentru a crea metode 

moderne molecular genetice de noi soiuri cu un conținut redus de proteine alergene din 

seminţe.  

         Efectuarea analizei molecular genetice prin evaluarea biochimică a liniilor 

populaţiilor de cartare a culturilor importante (grâu, varză) va determina locaţia exactă a 

locilor - proprietatea cantitativă (QTL), proporţia de variabilitate cu care markerul 

molecular este asociat şi de la care părinte a primit alela QTL. Informaţiile rezultante pot fi 

folosite de selecţioneri pentru a caracteriza colecţiile de culturi şi pentru a selecta soiurile 

pentru o combinaţie QTL responsabilă pentru manifestarea unui anumit nivel de 

caracteristici specificate.  

         Studierea plantelor spontane din Moldova poate evidenţia noi forme ce pot servi 

ca sursă de substanţe biologic active. Studiul biologic şi biochimic a plantelor medicinale 

(Monarda, Echinacea, Origanum), care conţin uleiuri volatile cu efect microbian, 

antimicotic şi hepatoprotector, fiind întrebuinţate în industria formaceutică, cosmetologică, 

parfumerie şi alimentară. 

         Alegerea markerilor moleculari depinde de obiectivul programului de selecție și 

de mijloacele disponibile. Cunoașterea acestor lucruri și necesitatea de a dezvolta noi 

varietăți rezistente la factorii de stres stimulează utilizarea selecției asistate de markeri. 

Majoritatea trăsăturilor fiziologice asociate cu toleranța la secetă sunt cantitative. Stabilirea 
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unei corelații dintre un marker și o anumită trăsătură potențial asociată cu toleranța la secetă 

face posibil de a transfera aceste trăsături la alte genotipuri cu caracter valoroase prin 

metode de selecție asistată de markeri. Polimorfismul genetic poate fi studiat prin 

compararea numărului de benzi și calității benzilor obținute în rezultatul amplificării ADN 

extras din diferite genotipuri de soia cu utilizarea markerilor SSR. În rezultatul analizei 

produsului amplificării în gel de agaroză la genotipurile Albișoara și Clavera au fost 

amplificate 3 fragmente de ADN, iar la celelalte 3 genotipuri au fost amplificate 4 

fragmente. Totodată intensitatea benzilor obținute a variat la diferite genotipuri. Banda de 

aproximativ 1370 bp a avut o intensitate mai pronunțată la genotipul Horboveanca, o 

intensitate slabă abia vizibilă la Dorința și Colina și nu a fost prezentă la genotipurile 

Albișoara și Clavera. Banda de 250 bp a prezentat intensitate la toate genotipurile fiind 

maximală la genotipurile nr.2, 4 și 5. Rezultatele obţinute permit concluzia preventivă că 

markerii moleculari pot fi utilizaţi în analiza diferitor genotipuri de soia implicaţi în 

programele de ameliorare. 

          Datele obţinute relevă aportul deosebit al substanţelor bioactive din extractul de 

propolis în menţinerea homeostazei metabolismului şi formarea imunorezistenţei în 

condiţiile diabetului experimental, aplicarea cărora ar putea reprezenta o metodă eficientă 

de preîntîmpinare şi îndepărtare a complicaţiilor primare şi secundare a acestei patologii.  

S-a elaborat un fitopreparat autohton cu acţiune hipoglicemiantă, cu un grad înalt de 

bioaccesibilitate şi asimilare, bogat în vitamine, microelemente şi alte principii bioactive ce  

influențează benefic asupra tuturor tipurilor de metabolism şi măresc capacitatea de 

rezistenţă a organismului, ceea ce este foarte important în diabetul  zaharat. Rezultatele 

cercetărilor experimentale permit de a include extrasul cercetat în lista preparatelor cu 

acţiune hipoglicemiantă utilizate în terapia diabetului zaharat. Folosirea extrasului dat  dă 

posibilitate de a optimiza tratamentul macro şi microangiopatiilor, mai ales, a diabetului 

zaharat tip II. Preparatul dat este simplu şi accesibil, cu perspectivă deoarece este pregătit  

din plante locale şi nu e nevoie de tehnologie complicată şi cheltuieli mari, ceea ce este 

important din punct de vedere economic şi medical. S-a elaborat un remediu fitoterapeutic 

ce asigură o eficienţă mai sporită în tratamentul diabetului zaharat prin menţinerea 

glicemiei în normă, are acţiune hipoglicemiantă, este mai pură, nu conţine substanţe cu 

caracter toxic şi preîntîmpină apariţia şi evoluţia complicaţiilor ce apar în diabet ca urmare 

a nivelului crescut de glucoză în sînge. Fitopreparatul elaborat datorită substanţelor 

bioactive ce le conţine (vitaminele C, E, grupul B, K, naftochinone, inulina, magneziu, fier, 

zinc) influenţează benefic nu doar asupra pancreasului endocrin ci şi asupra stării 

funcţionale a ficatului în diabetul experimental. Aceasta exprimîndu-se prin tendinţa de 
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normalizare a indicilor hepatici (ALT, AST, bilirubina). Administrarea complexului din 

plante medicinale elaborat, datorită conţinutului de substanţe bioprotectoare, preântâmpină 

acumularea grăsimilor în ficat, îmbunătăţeşte activitatea cardiacă, ceea ce este foarte 

important în tipul de diabet zaharat cu obezitate. Rezultatele investigaţiilor denotă că 

fitopreparatul cercetat posedă proprietăţi biostimulatoare asupra activităţii funcţionale a 

indicilor endocrini, având deci un rol important în stoparea apariţiei complicaţiilor în 

diabetul experimental. Fitopreparatul cercetat sporeşte potenţialul adaptativ şi stimulator, 

fapt confirmat prin manifestările clinice, hematologice şi hormonale, de asemenea, prezintă 

efect hipoglicemiant, hemoreglator şi deci poate fi incluse în lista preparatelor de origine 

vegetală utilizate în tratamentul complicaţiilor ce apar în diabetul zaharat tip II. S-a elaborat 

un preparat nou cu acţiune tonică în diabetul zaharat tip II. Acţiunea bioactivă a 

apipreparatului se datoreşte substanţelor bioactive ce le conţine: aminoacizi, complexul de 

vitamine B: B1, B2, B5, B6, micro şi macroelemente: Mg, Fe, K, Mn, Cr, Co, Zn ce au 

acţiune asupra sintezei, eliberării şi măresc sensibilitatea ţesuturilor la insulină. Simptomele 

primare ale diabetului: polifagia, poliuria, polidipsia, ce apare ca consecință a pierderilor 

energetice și se manifestă prin apetitul sporit, pierderea ponderală progresivă, de asemenea, 

astenie psihică, oboseală și ingestia compensatoare de apă, pentru a suplini pierderile în 

urma poliuriei se reduc, sau chiar dispar în lotul mixt. Aceasta demonstrează atât efectul 

hipoglicemiant cât şi cel de reglator al metabolismului. Datele obţinute constată că tinctura 

de propolis asigură  lipsa efectelor adverse și reducerea instalării complicațiilor acute ca: 

cetonuria, proteinuria și glicozuria. Folosirea apipreparatelor cu acţiune hipoglicemiantă, 

imunostimulatoare în tratamentul diabetului zaharat tip II, și anume, în cazul formei uşoare 

şi medii, influenţează pozitiv atât asupra metabolismului, cât şi asupra stării funcţionale a 

organelor şi sistemelor de organe. Datorită conţinutului de microelemente, flavonoide şi 

vitamine tinctura de propolis acţionează direct la nivelul celulelor β din pancreasul 

endocrin, fiind stimulate să producă insulină. Astfel se poate constata efectul insulinotrop a 

tincturii de propolis, ceea ce e foarte important în diabetul zaharat de tip II. Rezultatele 

clinico-funcţionale a cercetărilor au evidenţiat efectul hipoglicemiant al preparatului 

natural. Astfel la administrarea tincturii de propolis pe fondul diabetului alloxanic se 

observă o reducere a nivelului de glucoză în sânge.  Întrucât mecanismele normale de 

reacţie nu funcţionează, apare un vector de tratament prin intermediul tincturii de propolis. 

Graţie acestor rezultate putem menţiona că preparatul prezintă un potenţial material cu mari 

posibilităţi de valorificare, deoarece contribuie la diminuarea glucozei în diabetul alloxanic 

şi la echilibrarea insulinei plasmatice. 

          Utilizarea hidrolizei enzimatice pentru obţinerea peptidelor bioactive din ficocianină 
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permite lărgirea spectrului de remedii naturale cu calităţi sanogene mai pronunţate 

(antioxidante, antitumorale, antimicrobiene, antiproliferative etc.). Rezultatele obţinute 

demonstrează că peptidele bioactive produse din ficocianină şi Se-ficocianină posedă 

proprietăţi biologice importante, în special activitate antioxidantă pronunţată. Studiile 

noastre au demonstrat posibilitatea de obţinere a Se-ficocianinei la cultivarea spirulinei în 

prezenţa Fe2Se3O9*6H2O, precum  şi a produselor   de hidroliză a Se-ficocianinei − 

peptidelor cu conţinut de seleniu.  Crearea unor modele şi tehnologiii de producere majorată 

a polizaharidelor acide, în special, a seleno-polizaharidelor, la cianobacterii prin sinteză 

dirijată are o mare importanţă pentru obţinerea unor noi produse polifuncţionale de origine 

naturală. A fost stabilit rolul reglator al ionului de SeO32- asupra sintezei 

exopolizaharidelor acide la cianobacteriile Spirulina platensis şi Nostoc linckia. A fost 

demonstrat că spirulina are o capacitate mai înaltă de acumulare a seleniului in fracţia de 

exopolizaharide (6,64 mg% seleniu). A fost elaborat un procedeu de obţinere a Se-

exopolizaharidelor la spirulină care asigură un conţinut al acestora de pînă la 100 mg/l. A 

fost elaborat un procedeu de sinteză a exopolizaharidelor acide la nostoc şi propus un 

procedeu de obţinere a Se-exopolizaharidelor în baza exopolizaharidelor acide produse de 

nostoc. Polizaharidele au importanţă nu doar în medicină penru utilizare ca agenţi antivirali, 

antidiabetici, în crearea naoparticulelor, dar şi pentru crearea unor  noi produse 

cosmetologice bio (creme, loţiuni, geluri, seruri). A fost izolată în cultură pură o tulpină de 

cianobacterie nevalorificată Nostoc halophilum Hansg.- sursă de substanţe biologic active, 

în special de polizaharide. S-a observat ca din punct de vedere a valorificării biotehnologice 

a exo- şi endopolizaharidelor într-un flux tehnologic integru  este avantajoasă cultivarea 

mixotrofă a spirulinei cu aplicarea unor factori de stres. Au fost elaborate 2 procedee noi de 

obţinere a polizaharidelor din biomasa de Spirulina platensis şi Nostoc halophilum, care se 

deosebesc prin: condiţiile de cultivare; componenţa mediului nutritiv; natura reagenţilor 

utilizaţi ca reglatori ai productivităţii şi sintezei polizaharidelor; modul de distrugere a 

pereţilor celulari; natura solventului utilizat pentru extragerea polizaharidelor. A fost 

propusă schema tehnologică de realizare a procedeelor de extragere şi obţinere a 

polizaharidelor din biomasa cianobacteriilor studiate. A fost stabilită natura proteoglicanică 

a preparatelor de endopolizaharide obţinute din biomasa cianobacteriilor Spirulina platensis 

şi Nostoc halophilum. A fost obţinut un preparat polizaharidic cu seleniu la Spirulina 

platensis, care posedă o capacitate antioxidantă înaltă (33,08 % inhibiţie), depăşind de 1,5 

ori activitatea antioxidantă a endopolizaharidelor (22,19 % inhibiţie). Rezultatele obţinute 

au importanţă teoretică, şi anume suplimentarea bazei de date a tulpinelor de cianobacterii 

autohtone  cu o nouă tulpină nevalorificată până în prezent şi conservarea biodiversităţii 
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microorganismelor fotoautotrofe. Latura aplicativă este folosirea tulpinii de cianobacterie 

nevalorificată Nostoc halophilum ca  sursă de substanţe biologic active care pot fi utilizate 

ca  stimulatori ai creşterii recoltei plantelor de cultură şi ca agenţi de protecţie de vătămători 

(fungi, bacterii etc), sursă de bioactivi în cosmetologie, farmaceutică şi medicină etc.   

2019 

        Polimorfismul complexului de izoforme de esteraze din seminţele mature de Brassica 

campestris sp. și Raphanus stivus (colecţia VIR, St. Petersburg, Rusia) a fost folosit pentru 

caracterizarea diversității materialului genetic al culturii şi selecţie ulterioară la obţinerea 

celor mai promiţătoare forme după stabilitate şi productivitate. Cartografierea genetico-

moleculară a caracterelor biochimice a manifestării izoformelor de esteraze din semințele 

mature de Brassica rapa L. a relevat distribuția în genom a QTL esterazelor. Activarea 

legumainelor din M. musculus și din A. thaliana constă din două etape. S-a arătat că a doua 

etapă este obligatorie (A. thaliana) sau suplimentară (H. sapience) pentru eliberarea site-

ului activ al legumainelor. Uleiul esenţial din plantele oleaginoase a fost determinat ca o 

sursă naturală de fitochimicale bioactive care poartă potenţial antimicrobian şi antioxidant, 

care ar putea fi suplimente, atât pentru scopuri nutriţionale şi de conservare a alimentelor. 

Comisia de Stat pentru testarea soiurilor de Plante continuă să studieze soiurile noi Victoria 

(Comandă nr. V2017 0022) şi Speranţa (Comandă nr. V20017 0020); a acceptat cererea 

pentru un nou soi Argint (Cerere nr. V 2019 0009 de la 2019. 03.25). 

           Cercetările efectuate denotă că tinctura de propolis posedă proprietăţi 

biostimulatoare asupra activităţii funcţionale a indicilor endocrini, având deci un rol 

important în stoparea apariţiei complicaţiilor în diabetul experimental. Tinctura de propolis 

sporeşte potenţialul adaptativ şi stimulator, fapt confirmat prin manifestările clinice, 

hematologice şi hormonale, ce  prezintă efect hipoglicemiant şi hemoreglator, acestea 

având un rol important în îndepărtarea complicaţiilor acute şi cronice. 

            Rezultatele obţinute au importanţă atât teoretică cât şi aplicativă, şi anume 

suplimentarea bazei de date a tulpinilor de cianobacterii autohtone cu o nouă tulpină 

nevalorificată până în prezent Calothrix marchica. Astfel, rezultatele cercetării contribuie la 

conservarea biodiversităţii microorganismelor fotoautotrofe. Latura aplicativă este 

valorificarea tulpinii de cianobacterie nevalorificată Calothrix marchica ca  sursă de 

substanţe biologic active în calitate de supliment nutritiv în zootehnie, de asemenea ca sursă 

de bioactivi în industria cosmetică şi cea farmaceutică şi în medicină etc, precum şi ca sursă 

de stimulatori ai creşterii recoltei plantelor de cultură.  În acest context sunt binevenite 

substanţele biologice naturale, obţinute din cianobacterii care au rolul de a substitui parţial 

sau complet unele preparatele produse prin sinteză chimică (cu acţiune toxică asupra 



333 

 

animalelor, omului şi mediului ambiant). Sunt relevante studiile metodelor de cultivare a 

cianobacteriilor nevalorificate prin suplimentarea cu diverşi compuşi care contribuie la 

majorarea biomasei cu un conţinut biochimic valoros, de exemplu a glucidelor, proteinelor, 

aminoacizilor etc.   Valoarea teoretică, cât şi cea aplicativă a cercetărilor constă în 

elaborările  biopreparatului natural obţinut în baza biomasei de Spirulina platensis 

îmbogăţite cu seleniu şi alte SBA, pentru ameliorarea activităţii hormonilor tiroidieni, 

precum  şi  a biopreparatului imunomodulator în baza biomasei de Calothrix marchica cu 

efect de sporire a nivelului hemoglobinei în tratarea diabetului zaharat de tip II.  Activitatea 

antioxidantă semnificativă a biopreparatelor elaborate din Spirulina platensis deschide noi 

perspective de utilizare în diferite domenii. Aceste biopreparate noi pot contribui la 

dezvoltarea ramurii farmaceutice, medicale, precum şi  a zootehniei (cosmetologie, 

medicină, farmaceutică, zootehnie etc) 

Reeşind din cele expuse mai sus,  elaborările propuse deschid  noi domenii de utilizare atât 

la nivel naţional cât şi internaţional. 

 

III. Volumul total al finanţării 2015-2019 

Finanţarea planificată  (mii lei) 

8269,3 mii lei 

Executată (mii lei) 

8269,3 mii lei 

 

IV. Volumul cofinanţării (mii lei) 

V. Lista colaborărilor iniţiate  în cadrul  proiectului 2015-2018 

2885,3 mii lei 

      Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Belorusia, Minsk;  USMF 

„N.Testemiţanu”; Departamentul de protecţie şi valorificare a rezultatelor ştiinţifice 

(Insitutul de cercetare şi inovare, USM); Universitatea Agrară de Stat din Moldova; 

Universitatea Naţională de Cercetări Ştiinţifice în Medicină în numele lui Pirogov, 

Moscova, Rusia; Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Academia de Ştiinţe a 

Moldovei; Societatea de Fiziologie şi Medicină a Federaţiei Ruse, Moscova;  Universitatea 

de Stat de Medicină şi Farmacie, Harikov, Ucraina; Producători agricoli  AGROTROFIM 

SRL;  SRL SERGIUS-BIZ;  ÎI Latu Victor; Universitatea de Stat din New York, 

Binghamton, SUA (prof. K. Wilson); Universitatea din Kyota, Japonia (prof. N. 

Maruyama); Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România (prof. Constantin Toma);  

Universitatea „Vasile Alexandri”, Bacău, România (prof. Maria Prisecaru); 

2019 

• Centrul de Cultivare a Plantelor Medicinale şi LCŞ de Microbiologie, Virusologie şi 
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VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat  în cadrul proiectului 

 

 

 

VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor 2015-2018 

1. Participarea la Târgul Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru 

Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative Education), România, Suceava 

(Moldovan Anna). 

2. Mobilitate academică a angajaților, participarea la ”Săptămâna Internațională de 

Dezvoltare a Cercetării”, internaționalizarea cercetării, schimb de cunoștințe și 

experiență, identificarea potențialilor parteneri pentru dezvoltarea de proiecte 

colaborative, Spania, Granada (Bîrsan Ana, Moldovan Anna). 

Imunologie, USMF ''Nicolae Testemiţanu”, Moldova. Cercetări şi publicaţii comune: 

studierea componentelor biochimice a uleiurilor eterice la plantele medicinale şi 

bioactivităţii lor ( Prof. V. Gudumac, dr. I. Ungureanu).  

• Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, Chișinău, Moldova. Acord de 

colaboare. Caracteristica biochimică a genotipurilor plantelor cultivabile în procedee 

genetice de evaluare, conservare și valorificare a agrobiodiversității (dr. L. Andronic). 

• Institutul de Fizică Aplicată, Moldova.  Acord de colaborare. Procesarea electrofizică a 

produselor lactate secundare şi extragerea concentratelor proteice minerale cu conţinut 

proteic predeterminat. (dr. E. Vrabie). 

• Leibniz, Institutul de Genetică a Plantelor şi de Cercetare a Plantelor Cultivabile, 

Gatersleben, Germania. Memorandum de colaborare. Cercetarea semnelor biochimice 

pentru cartografiere QTL a plantelor cultivabile (dr. A. Börner). 

• Institutul de Cercetări al Industriei Plantelor N.I.Vavilov, St.-Petersburg, Rusia.  Cercetări 

şi publicaţii comune. Cercetarea semnelor biochimice a plantelor cultivabile pentru 

cartografiere QTL (dr.A. Artemieva). 

• Institutul de Agrofizică, St.-Petersburg, Rusia. Acord cu privire la cooperarea ştiinţifică şi 

tehnică internaţională. Cercetarea semnelor biochimice a plantelor cultivabile pentru 

cartografiere QTL (dr.hab.Yu.Cesnocov). 

• Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, USMF „N.Testemiţanu”, LCŞ”Biochimia 

plantelor” (USM), LC Ş „Ecofiziologie umană şi animală”. 

•  Departamentul de protecţie şi valorificare a rezultatelor ştiinţifice(Insitutul de cercetare şi 

inovare, USM), Departamentul  Ecologie şi Biologie, USM;  

• Producători agricoli  AGROTROFIM SRL;  SRL SERGIUS-BIZ;  ÎI Latu Victor. 

Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 90 ani din ziua naşterii 

academicianului Boris Melnic, 12 februarie, 2018, Chişinău, USM 
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3. Vizită de studiu, schimb de cunoștințe și experiență, identificarea potențialilor 

parteneri pentru dezvoltarea de proiecte colaborative. (Moldovan Anna). 

4. Participarea la consultarea experţilor FAO “Review and assessment of biosafety 

systems: focus on genome editing and compatibility with relevant international 

agreements”. Cehia, Praga (Leşanu Mihai). 

5. Mobilitatea academică a angajaţilor, participarea la şedinţa Societăţii Române de 

Fiziologie, schimb de cunoştinţe şi experienţe. 27-29 septembrie 2018, Cluj-

Napoca, România (Bacalov Iurie; Chiriţa Elena; Crivoi Aurelia; Druţa Adriana). 

6. Participarea în calitate de expert naţional la lucrările seminarului “Risk 

Assessment of Living Modified Organism”, organizat de Secretariatul Convenţiei  

Diversităţii  Biologice, Belorusia, Minsk (Leşanu Mihai). 

7. Rudacov Serghei, cerc. şt.: Stagiu în Institutul de Cercetări a Plantelor „N. 

Vavilov” St. Petersburg, Rusia, 13.06-15.07.2015 şi 17.12-27.12.2016. 

8. Melnic Victor, cerc. şt. super.: Stagiu în Institutul de Educație Postuniversitară al 

Universității Naționale de Științe ale Vieții și de Mediu din Ucraina (Kiev, 

noiembrie 2018); pentru dezvoltarea unei noi direcții de cercetare privind 

utilizarea cânepii tehnice, ca una din plantele cele mai ecologice, care curăță solul 

supus dezastrelor provocate de om. 

2019 

Conferințe internaționale: 

1. IV Всероссийская научно-практическая конференция Роль ботанических садов 

и дендропарков в импортозамещении растительной продукции. Россия, 

Чебоксары, 29-31 марта 2019.  

2. 2nd International Conference Agrophysical trends: from actual challenges in arable 

farming and crop growing towards advanced technologies. AFI, Saint-Petersburg, 

Rusiao, octombrie 02-04, 2019.  

3. Международная научная конференция Изучение и cохранение биоразнообразия 

в ботанических садах и других интродукционных центрах. Украина, Донецк, 

08-10 октября 2019.  

        - naţionale  

1. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 

ICNBME 2019. IFMBE, Chişinău, Moldova, september 18 – 21, 2019.  

2. Biotecnologii avantate – realizâri şi perspective. Conferinţa ştiinţifică naţională cu 

participare internaţională. AȘM, Chişinău, Moldova, octombrie 21-22, 2019.  

3. Integrare prin Cercetare și Inovare Materialele Conferinţei ştiinţifică naţională cu 
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participare internaţională. USM, Chişinău, noiembrie 7-8, 2019.  

Saloane de invenţii: 

1. BOLOGA, M.; VRABIE, E.; MAXIMUK, E.; PALADII, I.; POLICARPOV, A., 

VRABIE, V.; STEPURINA, T.; GONCIARUC, V.; SPRINCEAN, C.. 

Electrolizor cu fisuri. Diploma de excelență pentru invenția ”Electrolizor cu 

fisuri”, la salonul de invenți “INVENTICA 2019”, Iaşi, România, 26.06.19 – 

28.06.19. 

2. TROFIM, A.; BULIMAGA V.; BULIMAGA M.; ZOSIM L. România, Timişoara, 

Expoziţia de Invenţii Traian Vuia12-14 iunie, 2019. Prezentarea invenţiilor din 

domeniul biotehnologiei în cadrul salonului internaţional de invenţii Traian Vuia. 

DIPLOMĂ şi MEDALIA DE AUR din partea Asociaţiei „Idea Club 13” din 

Ungaria la Salonul Internaţional de Invenţii şi Inovaţii „Traian Vuia”, Timişoara 

Cyanobacterium Calothrix marchica Lemm. – source of bioactive substances, 

DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ a USAMVB „Regele Mihai I al României” din 

Timişoara; Diplomă de Excelenţă din partea Universităţii din Petroşani, 

DIPLOMĂ ŞI MEDALIA DE BRONZ  la Salonul Internaţional de Invenţii şi 

Inovaţii „Traian Vuia”, Timişoara 12-14iunie, 2019,  Biostimulators derived from 

cyanobacteria for use in sustainable agriculture, DIPLOMĂ ŞI MEDALIA DE 

AUR din partea Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti la Salonul 

Internaţional de Invenţii şi Inovaţii „Traian Vuia”, Timişoara 12-14iunie, 2019,  

Cyanobacterium Nostoc halophilum HANSG. – A source of bioactive               

substances with high potential in biotechnology. 

3. TROFIM, A. Conferinţa ştiinşifică din Kiev . VI International Conference 

Advances in modern phycology Kyiv 15-17 May 2019. Prezentarea rezultatelor 

cercetărilor în cadrul conferinşei ştiinţifice Diplomă de participare. 

4. TROFIM, A.; BULIMAGA V.; BULIMAGA M.; ZOSIM L. Expoziţia Infoinvent 

2019. Prezentarea invenţiilor, MEDALIA DE AUR şi MEDALIA DE ARGINT, 

TROFEUL AGEPI pentru Alina Trofim pentru invenţiile elaborate de către o 

femeie cercetător. 

5. TROFIM, A.; BULIMAGA V.; BULIMAGA M.; ZOSIM L. Expoziţia 

internaţională din Cluj- Napoca,  Ediția a XVI PRO-INVENT, 20-22 martie 2019. 

Prezentarea invenţiilor Diplomă de excelenţă şi MEDALIA PRO-INVENT 

pentru lucrarea Cianobacteria Calothrix marcica – sursă de substanțe biologic 

active. DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ şi MEDALIA PRO-INVENT pentru 

lucrarea Noi tehnologii de cultivare a cianobacteriilor. 
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6. TROFIM, A.; BULIMAGA V.; BULIMAGA M.; ZOSIM L. Salonul Cadet 

INOVA, Sibiu, 11-13 aprilie, 2019. Prezentarea invenţiilor, MEDALIA 

EUROINVENT la invenţia Biostimulators derived from cyanobacteria for use in 

sustainable agriculture din partea Salonului EuroInvent. 

7. TROFIM, A.; BULIMAGA V.; ZOSIM L. Expoziția „Euroinvent 2019” Iaşi, 16-

18 mai, 2019. Prezentarea invenţiilor, MEDALIE DE ARGINT, la invenţia New 

technologies  for cyanobacteria cultivation. 

8. TROFIM, A.; BULIMAGA V.; RUDIC, V.; ZOSIM L. Expoziția Europene a 

Creativității și Inovării „Euroinvent 2019” Iaşi, 16-18 mai.Prezentarea invenţiilor, 

MEDALIE DE BRONZ pentru invenţia Cyanobacterium Calothrix marchica 

Lemm. – source of bioactive substances. 

Alte evenimente publice: 

1. MELNIC, V. Comunicare la tema: Sensibilitatea autorităţilor publice şi organizaţilor 

de finanţare a potenţialului de dezvoltare a ramurii plantelor aromatice şi medicinale 

din Moldova. Prima Conferenţia a Plantelor Aromatice şi Medicinale din Moldova 

Chişinău, 08.10.2019. 

2. Dr. V. MELNIC a participat ca reprezentant al USM la evenimentul lansării de carte 

„Ghid Practic privint cultivarea lavandei şi administrarea afacerii”. Autorii: 

Goncearuc Maria, Zbancă Andrei. Chisinău, 2019, MOLDEXPO, 12 octombrie 2019.  

3. Dr. V. MELNIC a fost consultant la Atelierul "Dezvoltarea sectorul de plante 

aromatice şi medicinale în Republica Moldova". Ministerul Agriculturii, Dezvoltârii şi 

Mediului (MADRM), Chişinâu, 21 octombrie 2019.  

4. Dr. V. MELNIC. Universitatea Agrară de Stat din Mildova, ECO-FORUM „ECO 

(Europa Centrală şi Orientală) pentru Eco-afacere, pasiune şi mod de viaţă”,  30 

octombrie 2019. 

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 2015-2019 

Laborator specializat în analiza molecular-genetică a obiectelor biologice. 

Centru biotehnologic de cultivare a plantelor în condiţii izolate. 

Echipament: Sistema cromatografică FPLC (Pharmacia, Suedia); spectrofotometre Spekol 

220 şi Spekol 211 (Germania), SF-46 (Rusia), centrifuga  Biofuga 13, Centrifuge 5410 şi 

5417 (Eppendorf, Germania), PC-6 (Rusia); pH-metru 766 (Knick, SUA); aparate pentru 

electroforeză (Bio-Rad, SUA); scaner  Image III (GE Healthcare, SUA), balanţe de precizie 

KERN (Kern, Germania), agitător digital KS501 (Germania), Vivaspin concentrator 

(Millipore, USA); Polarimetru POL-1 (Italia), Rotavapor IKA RV 8 (Germania), 

Refractometru IRF-22 (Armenia), Spectrofotometru “Specord” (Germania), Cromatograf 
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IX. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului 2015-2019 

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 2015-2018 

“Цвет-152” (Rusia). 

Laborator specializat pentru obţinerea extractelor bioactive din produse vegetale. 

Laborator specializat în determinarea modificărilor proceselor metabolice şi a stării 

funcţionale a glandelor endocrine. 

Laborator specializat în determinarea indicilor hematologici şi biochimici. 

Spectrifotometru UV-Vis, centrufugă universală,centrifugă p/u  eprubete epindorf, dulap de 

uscare,  microscop trinocular, pH-metru de laborator, pompă cu vid, cîntar analitic, 

fotocolorimetru,  instalaţie cu iluminare pentru cultivarea cianobacteriilor, aparat de 

electroforeză,instalaţie pentru cromatografie, distilator.  

Necesitatea alocărilor financiare suplimentare pentru procurarea echipamentului ştiinţific 

performant. 

Lipsa finanțării necesare pentru executarea cercetărilor ştiinţifice special fundamentate la 

standardele internaţional europene.  

Incapacitatea de a menține tinerii profesioniști cu salarii mici și furnizarea insuficientă cu 

instrumente moderne și reactive.  

Realizarea priorității în cercetarea științifică este obținerea reactivilor exclusiv prin licitație, 

a cărei punere în aplicare este, de obicei, întârziată până la sfârșitul anului de raportare. 

Procurarea  şi livrarea întârziată a  reagenţilor chimici şi a utilajului, calitatea 

nesatisfătătoare a agarului şi a sărurilor, lipsa camerei izolate pentru păstrarea culturilor 

pure de cianobacterii.   

Întârzierea punerii în aplicare și realizarea priorității în cercetarea științifică este obținerea 

reactivilor exclusiv prin licitație, a cărei punere în aplicare este, de obicei, întârziată până la 

sfârșitul anului de raportare. 

Întreprinderile agricole, antreprenorii interesaţi de cultivarea plantelor şi majorarea 

productivităţii culturilor agricole, instituţiile de învăţământ interesate în investigarea 

proceselor fiziologo-biochimice şi a mecanismelor moleculare de formare a rezistenţei 

plantelor.  

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: pentru realizarea cercetărilor fundamentale şi 

aplicative; pentru completarea cursurilor normative şi perfecţionarea programelor 

educaţionale; 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului: pentru valorificarea programelor 

de ameliorare a plantelor investigate; 
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Directorul proiectului   CRIVOI Aurelia, dr. hab., prof. univ.       __________________ 

                    (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                  (semnătura) 

 

Secretar ştiinţific     COJOCARU Ludmila, dr. conf. univ.               __________________ 

                                       (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                     (semnătura)                                                                                                                   

 

 

Firme agricole de stat şi private: pentru implementarea rezultatelor testate. 

Întreprinderile cu profil biotehnologic, farmaceutic. 

Rezultatele cercetărilor privind proprietăţile uleiurilor eterice şi alergenilor din seminţe  pot 

fi folosite în industria farmaceutică, cosmetologică, parfumerie şi alimentară; datele analizei 

molecular genetice a markerilor biochimici - în industria agricolă pentru obţinerea a noi 

forme de culturi cu caracteristici economic valoroase. 

2019 

Beneficiarii proiectului  pot fi doctoranzi şi cercetători ştiinţifici ai Catedrei de 

Microbiologie şi Imunologie, Institutul de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, 

antreprenori ai Întreprinderilor private de creştere a păsărilor şi a altor animale. În calitate 

de beneficiari sunt studenţii care utilizează biomasa cianobacteriilor în calitate de material 

de studiu în timpul lecţiilor şi la efectuarea tezelor de licenţă, master şi doctor din cadrul 

USM si alte Instituţii de invăţământ. De asemenea, beneficiarii sunt industria farmaceutică, 

cosmetică, zootehnia şi fitotehnia din Ţara noastră şi de peste hotare. 


