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The presence and concentration of airpollen and airspores, in outdoor 
and indoor environment, have been the subject of numerous studies in 
various geographical regions and in various contexts, including those of 
agrobiology and medicine. More recently, airborne fungal spores have been 
investigated with reference to the conservation of works of art. The aim of 
this paper is to report the spectrum and concentrations of airborne bio-
particles in Timişoara during a two months (2005) as a preliminary study to 
future research. 

Airborne pollen and spores were sampled continuously with a Hirst-
type trap located on the roof of a building of the University of West. The 
volumetric method was used, and easily identifiable pollen types were 
sampled: Artemisia, Ambrosia, Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Pinaceae, 
Plantago, Poaceae, Rumex, Tilia, Urtica. The best-represented pollen type 
through the entire period was Poaceae. 

Number of days when daily grass pollen concentration was over the 
threshold value (30 PG/m3) for clinical symptoms for the majority of 
sensitized patients is 23. Our results show the presence of a large number of 
fungal spore types, a total of 35. Amongst the fungal spores group, 
Cladosporium and Alternaria constituted the dominant components in the 
airspora. The maximum amount daily concentration of Cladosporium spore 
type occurred on July 5 when 2220 airspores/m3air were collected.The 
present study detected remarkable diversity in spore types and showed 
abundant mycoflora in the Timişoara atmosphere. 

Keywords: airborne bio-particles, aeromycoflora, Cladosporium, Alternaria, 
Poaceae. 

Particulele biotice din aer reprezintă cauza majoră a unor boli respiratorii 
umane, cum ar fi alergiile şi astmul [15,5,3]. Bioparticulele aeropurtate includ 
grăuncioarele de polen provenind de la plantele anemofile, bacterii, fungi, 
briospori, pteridospori, fragmente miceliene fungice, alge [13,7]. Pentru evaluarea 
concentraţiilor aeropolenului şi fungilor atmosferici se utilizează metode 
morfologice gravimetrice şi volumetrice [8,24]. Prezenţa şi concentraţia 
aeropolenului şi aerosporilor, atât în interior cât şi în mediul exterior, au constituit 
subiecte pentru numeroase studii în multe regiuni geografice şi variate contexte, 
incluzându-le şi pe cele din agrobiologie şi medicină [4,14,16,2,1,9]. Mai recent, 
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fungii aeropurtaţi au fost investigaţi cu referire la conservarea lucrărilor de artă, a 
siturilor arheologice şi a monumentelor [23]. Cea mai importantă sursă de 
aeroalergene este polenul produs de plantele anemofile. Aerosporii se găsesc în 
cantitate de peste 5 ori mai mare decât aeropolenul, stările alergice putând fi 
produse de peste 80 tipuri fungice. În regiunile temperate, numărul fungilor 
aeropurtaţi este maxim în timpul verii şi scade în sezonul rece [11]. În etiologia 
rinitei sezoniere şi a astmului, sensibilizarea la fungi este a doua ca incidenţă şi 
totuşi, subestimată. Se admite că există sinuzită fungică alergică obişnuită, sinuzită 
fungică invazivă şi sinuzită fungică non invazivă [11,21,19]. S-a constatat că 
rinitele alergice sezoniere fungice sunt agravate într-un sistem de aer condiţionat 
infectat, la umezeală sau pe malul mării. Studii epidemiologice multicentrice au 
evidenţiat că prevalenţa sensibilizării la fungi (Alternaria alternata sau 
Cladosporium herbarum, sau ambele) se extinde odată cu creşterea severităţii 
astmului şi că sensibilizarea aerofungică este un factor de risc pentru afecţiunile 
respiratorii la copii. Este necesar ca persoanele sensibilizate la ciupercile aerogene, 
să fie atenţionate pentru a diminua expunerea în timpul zilelor călduroase cu 
umiditate crescută, factor esenţial care facilitează dezvoltarea şi dispersia masivă a 
sporilor fungici în atmosferă. Se impune deci cunoaşterea tuturor bioparticulelor 
aeropurtate în scopul prevenţiei primare, în conduita terapeutică şi în educarea 
pacienţilor alergici [21,19,10,6,11]. 

Genul Alternaria are o distribuţie ubiquitară, cosmopolită, saprofit pe frunze, 
în sol, pe resturi organice putrescibile, pe alimente şi textile, adesea pe plante 
debile. În literatura românescă de specialitate sunt menţionate 24 specii 
fitopatogene. Ca patogen la om este întâlnit în leziuni nazale şi subcutanate, în 
infecţii ale unghiilor şi cele raportate la persoanele cu boli fundamentale şi 
medicaţie imunosupresivă. Pentru Alternaria alternata au fost descrişi doi alergeni 
importanţi (Alt a I şi Alt a II) şi o toxină numită alternariol.  Conidiile provenind de 
la Alternaria provoacă alergii de tipul I (febră de fân, astm) şi hipersensibilitate 
pulmonară de tipul III (plamânul de lemnar, hipersensibilitate la mere depozitate) şi 
poate reacţiona încrucişat cu Ulocladium, Stemphylium ş.a. Conidioforii sunt bruni, 
septaţi, scurţi, dispuşi în tufe. La partea lor superioară se formează conidii brune, 
piriforme de 32-82 x 7-1µ, multicelulare, septate prin pereţi transversali [10,22]. 

Cladosporium are o distribuţie ubiquitară, cosmopolită, întâlnit în sol, pe 
resturi vegetale, frunze, plante bătrâne sau debilitate. Creşte pe multe substrate, 
incluzând textilele, lemnul, pervazele umede şi este asociat cu alimentele 
congelate. În literatura românescă  de specialitate sunt menţionate 15 specii 
fitopatogene. Cladosporium este considerat nepatogen pentru animale şi om în 
climatul temperat dar produce prin conidiile sale alergii de tipul I şi 
hipersensibilitate pulmonară de tipul III (plămân cadă fierbinte şi hipersensibilitate 
la pereţi mucegăiţi). Conidioforii sunt grupaţi în tufe sau izolaţi, simpli sau 
ramificaţi, brun-măslinii, noduroşi. Conidiile au forme ovoidale, elipsoidale, 
cilindrice sau sferice, hialine cât sunt tinere şi brune la maturitate, de 10–24 x 4-7µ, 
majoritatea bicelulare, unele unicelulare sau multicelulare [10,22]. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul s-a bazat pe metoda volumetrică de recoltare, identificare şi cuantificare 

a bioparticulelor aeropurtate [8,20]. Polenul şi fungii au fost eşantionaţi săptămânal cu 
o capcană volumetrică de tipul Hirst poziţionată pe acoperişul Universităţii de Vest din 
Timişoara. Analiza microscopică a grupului aeropolinic şi grupului aerofungic [22] a fost 
urmată de studiul calitativ  al polenului  detectat în aeroplancton, studiul calitativ  al 
compoziţiei aeromicoflorei, calcularea concentraţiei grăuncioarelor de polen şi a 
fungilor cu impact asupra sănătăţii populaţiei, informarea populaţiei prin buletine 
aeropalinologice săptămânale [25,26,27]. Concentraţia zilnică se exprimă în număr 
grăuncioare de aeropolen în m³ aer (PG/m³), respectiv  în număr de aerospori în m³ 
aer. Datele polinice au făcut parte din studiul clinic “Double-blind, randomized, placebo-
controlled, phase III study comparing the efficacy and safety of bilastine 20 mg once 
daily and cetirizine 10 mg for the treatment of seasonal allergic rhinitis”  derulat de către 
MDS Pharma Services pe teritoriul României în 2005. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
După 1999 s-au realizat sistematic analize aeropalinologice anuale complexe 

pentru V şi SV României sau cu privire la dinamica aeropolenului provenind de la 
unii taxoni anemofili cu potenţial alergen. Cercetări asupra tuturor bioparticulelor 
aeropurtate [18,11] sau asupra aeromicoflorei [10, 6] sunt însă foarte puţine în ţara 
nostră. Acest studiu se bazează pe monitorizarea volumetrică a bioparticulelor 
aeropurtate în lunile iunie şi iulie 2005. Analiza microscopică a evidenţiat un 
spectru sporopolinic alcătuit din 32 tipuri fungice aparţinând ascomicetelor 
(Alternaria, Asterosporium, Aspergillus, Acrodictys, Bipolaris, Bispora, 
Cladosporium, Curvularia, Cercospora, Chaetosphaerella, Chaetoconis, 
Cerebella, Comoclathris, Drechslera, Exosporium, Exserohilum, Fusariella, 
Helminthosporium, Kassariosphaeria, Leptosphaeria, Lewia, Lophiostoma, 
Massarina, Massariosphaeria, Neohendersonia, Pleospora, Paraphaeosphaeria, 
Periconia, Stemphylium, Splanchnonema, Sporidesmium, Torula), 2 tipuri fungice 
aparţinând bazidiomicetelor (Puccinia, Tilletia), un tip fungic aparţinând 
oomicetelor (Peronospora) şi 9 tipuri polinice (Artemisia, Ambrosia, 
Chenopodiaceae / Amaranthaceae, Pinaceae, Poaceae, Plantago, Rumex, Tilia, 
Urtica). Pentru perioada studiată, remarcăm diversitatea aeromicoflorei 
identificate. Evaluările cantitative ale concentraţiilor bioparticulelor aeropurtate au 
vizat două grupuri distincte: unul reprezentat de aerofungii consemnaţi în literatura 
de specialitate ca fiind dominanţi la nivelul aeroplanctonului în climatul temperat 
(Cladosporium şi Alternaria), şi al doilea, reprezentat de aeropolenul provenit de la 
magnoliate ierboase (Artemisia, Plantago, Rumex, Urtica) şi Poaceae. 

Aeropolenul poaceelor reprezintă un real pericol pentru sănătatea populaţiei 
sensibilizate în sezonul estival. Pe parcursul perioadei monitorizate, concentraţia 
prag (valoarea critică pentru declanşarea simptomelor la polinozici - threshold 
value) de 30 PG/m3 aer a fost depăşită în 23 de zile, din care, cinci zile la începutul 
lunii iulie. Concentraţia zilnică maximă am calculat-o pentru  29 iunie  şi 5 iulie 
(55 PG/m3). Concentraţia lunară totală a fost de 904 PG/m3 în luna iunie şi de 456 
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PG/m3 în luna iulie, ceea ce indică o diminuare progresivă a polenizării la poacee 
(fig.2). Pentru perioada luată în studiu, aeropolenul celorlalţi taxoni ierboşi s-a 
găsit în concentraţii mici. În spectrul sporopolinic al lunii iunie, aeropolenul 
provenind de la Urtica, Rumex şi Plantago a reprezentat doar 17%. În spectrul 
sporopolinic al lunii iulie, Artemisia, Urtica, Rumex şi Plantago au produs doar 9% 
din concentraţia lunară totală a bioparticulelor aeropurtate. 

 
Figure 1. Dinamica concentraţiilor bioparticulelor aeropurtate - iunie şi iulie 2005 

 
Figure 2. Dinamica prezenţei în aer a aeropolenului poaceelor – iunie şi iulie 2005 

  
Figure 3. Distribuţia procentuală 

a bioparticulelor aeropurtate 
în luna iunie 2005 

Figure 4. Distribuţia procentuală 
a bioparticulelor aeropurtate 

în luna iulie 2005 
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Concentraţiile aerosporilor produşi de tipul fungic Alternaria sunt relativ 
constante pe parcursul celor două luni (fig.3, fig.4). Regresia liniară ne arată că la 
tipul Cladosporium se manifestă  tendinţa de creştere a concentraţiilor aerosporilor 
pe parcursul lunii iunie şi tendinţa de descreştere pe parcursul lunii iulie. Din 
distribuţia procentuală a bioparticulelor aeropurtate (fig.3 şi 4) putem constata 
prezenţa de 74% în luna iunie şi 87% în luna iulie a conidiilor de Cladosporium, 
care reprezintă tipul dominant. Concentraţia zilnică maximă pentru Cladosporium 
am înregistrat-o în 5 iulie şi a fost de 2220 aerospori/m3. Concentraţia zilnică 
maximă pentru Alternaria am înregistrat-o în 17 iulie şi a fost de 34 aerospori/m3. 
Dinamica aeromicoflorei prezintă variaţii intradiurne semnificative. În 5 iulie, 
valoarea cea mai mare a concentraţiei aerosporilor de  Cladosporium (418 
aerospori/m3) am găsit-o între orele 10-12. În 17 iulie, valoarea cea mai mare a 
concentraţiei aerosporilor de Alternaria (11 aerospori/m3) am identificat-o pentru 
intervalul orar 22-24. 

Pentru tipul Cladosporium, concentraţia medie lunară a fost de 271,3133 
aerospori/m3 în luna iunie, respectiv 584,6785 aerospori/m3 în luna iulie. Pentru 
tipul Alternaria valorile concentraţiilor medii lunare au fost mici (2,0668 
aeroconidii/m3 în iunie, respectiv 11,1428 aerospori/m3 în iulie). Cercetări recente 
au evidenţiat concentraţii crescute de aeroconidii provenind de la Cladosporium şi 
Alternaria,  în anul 2003 acestea depăşind de 4,65 ori concentraţiile aeropolenului 
în sezonul estival [11]. Datele studiului de faţă confirmă observaţiile noastre 
anterioare şi sunt apropiate datelor din literatura consultată. 

CONCLUZII 
Majoritatea aerosporilor identificaţi prin metoda volumetrică sunt incluşi în 

încrengătura Ascomycota (32 tipuri). Bioparticulele aeropurtate monitorizate 
cantitativ au fost tipurile polinice Artemisia, Poaceae, Plantago, Rumex, Urtica şi 
tipurile fungice Cladosporium şi Alternaria. Sporii de Cladosporium au  dominat 
aeroplanctonul în sezonul estival, concentraţia medie lunară maximă fiind 
584,6785 aeroconidii/m3 în iulie. Concentraţia zilnică maximă pentru 
Cladosporium am  înregistrat-o în 5 iulie şi a fost de 2220 aeroconidii/m3. 
Aeropolenul poaceelor a depăşit concentraţia critică pentru declanşarea 
simptomelor la polinozici în 23 de zile şi constituie o sursă importantă de 
aeroalergene pentru vestul şi sud-vestul României în sezonul estival.  Spectrul 
sporopolinic se remarcă printr-o mare diversitate, în special la nivelul 
aeromicoflorei. Pentru o corectă analiză şi interpretare, studiile calitative şi 
cantitative asupra aeroplanctonului vor necesita corelarea dinamicii concentraţiilor 
bioparticulelor aeropurtate cu parametri meteorologici specifici arealului investigat. 
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