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The fungus Blumeriella jaapii (syn. Coccomyces hiemalis) determines 
one of the most serious diseases of the sweet and sour cherries-leaf spot, shot 
hole, blight - this can affecting the leaves, fruits, petioles and fruits stems 
(pedicels). A severely attack can determines the defoliation of the trees in 
mid-summer, but repeated attacks can determined the devitalization of the 
trees, the diminution of the fruits quality and sometimes the death of the 
trees. The attack determines the biochemical and physiological modifications 
in plants, some parameters beeing evidently modified. In this paper we 
present the results concerning the influence of the attack of the fungus 
Blumeriella jaapii on the Krebs cycle dehydrogenases (glucose-6-phosphate 
dehydrogenase, isocitrate dehydrogenase, α-cetoglutarate dehydrogenase 
and malate dehydrogenase) in Golia, Mariana, Maria, Catalina, Stefan, 
Oana, Cetatuia, Radu, Lucia, Bucium, Tereza, Iasirom  cherries sorts from 
Cherry National Collection from Miroslava Station Pomiculture. The 
determinations was effectued from healthy and infected leaves, beeing to put 
in evidence the differentiation in connection with the presence or the absence 
of the attack. The research effectued in 2007 climatic conditions 
demonstrated following:  glucose-6-phosphate dehydrogenase activity 
presented smaller values in infected leaves by Blumeriella jaapii in Tereza, 
Ştefan, Iaşirom, Lucia, Golia, Oana and Radu sorts; isocitrate 
dehydrogenase activity presented smaller values in infected leaves in Tereza, 
Iaşirom, Lucia, Oana, Cetăţuia and Radu sorts; α-cetoglutarate 
dehydrogenase activity presented smaller values in infected leaves in 
Bucium, Ştefan, Iaşirom, Golia, Cătălina, Oana, Cetăţuia and Radu; malate 
dehydrogenase activity presented smaller values in infected leaves in Tereza, 
Bucium, Ştefan, Golia, Cetăţuia and Radu. 
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Antracnoza frunzelor de cireş sau pătarea roşietică, produsă de ciuperca 
Blumeriella jaapii, a fost semnalată pentru prima dată în America de Nord, s-a 
răspândit mult în toate plantaţiile de cireş şi vişin din Europa producând pagube cu 
importanţă economică prin defoliere timpurie în lunile iunie - august. Boala se 
manifestă frecvent pe frunze, mai rar pe lăstari. Acest agent patogen atacă cireşul, 
vişinul, prunul, mălinul, mahalebul şi uneori caisul. În general, agenţii patogeni 
produc modificări structurale, morfoanatomice, fiziologice şi biochimice în planta 
gazdă. În România au fost publicate unele lucrări privind modificările fiziologice şi 
biochimice produse de agenţii patogeni în planta gazdă [1], [2], [4], [5], [9], [10], 
[11]. 

În lucrarea de faţă se prezintă rezultatele cercetărilor privind influenţa 
atacului ciupercii Blumeriella jaapii (sin. Coccomyces hiemalis) asupra activităţii 
dehidrogenazelor ciclului Krebs la diferite soiuri de cireş. Dehidrogenazele sunt 
enzime ce catalizează eliberarea atomilor de hidrogen (dehidrogenare) într-o 
reacţie chimică; ele intervin în multe procese biochimice, având un rol deosebit de 
important în respiraţia celulară (catalizează reacţiile din cadrul lanţului respirator). 
Se cunosc dehidrogenaze anaerobe (dehidrogenaze primare) ce transferă hidroge-
nul la acceptori intermediari şi dehidrogenaze aerobe capabile să transporte 
hidrogenul de la substratul supus oxidării direct la oxigenul atmosferic.  

Cercetările au fost efectuate în Staţiunea de Cercetări Pomicole Miroslava 
Iaşi, Colecţia Naţională de Cireş, la soiurile Tereza, Bucium, Ştefan, Iaşirom, 
Lucia, Maria, Golia, Cătălina, Oana, Cetăţuia, Radu, Marina [7], [8], în condiţiile 
climatice ale anului 2007. În anul 2007 regimul termic mediu pe ţară a fost cu 1,60 

C - 20 C peste norma climatologică în majoritatea regiunilor ţării. Această 
caracteristică a fost determinată de abateri pronunţate ale temperaturilor medii 
lunare (peste 20 C) faţă de normala climatologică (1961 – 1990) pentru intervalul 
ianuarie – august, cu excepţia lunii aprilie, când acestea au fost mai reduse în 
majoritatea regiunilor ţării. Cea mai pronunţată abatere pozitiva a fost înregistrată 
în luna ianuarie (60C în medie pe ţară). În intervalul septembrie – decembrie 
temperaturile medii lunare au fost sub limitele normale pe arii extinse însă, 
abaterile foarte mari înregistrate în prima parte a anului. Iarna 2006 - 2007 s-a 
caracterizat prin temperaturi medii care s-au situat peste valorile normale în toată 
ţara, cu abateri cuprinse între 1,60 C şi 2,00 C, în majoritatea regiunilor. Ca medie 
pe ţară, calculată din valorile de la 14 staţii cu şiruri lungi de date (2001 - 2007), 
iarna 2006 - 2007 a fost cea mai caldă din întreaga perioada observaţionala. 
Regimul pluviometric a fost, în general, excedentar în nordul şi estul ţării şi 
deficitar pe regiuni extinse din sud-vest. Primavara s-a caracterizat printr-un regim 
termic mediu mai cald decât cel normal în toată ţara. Regimul pluviometric a fost 
deficitarin vestul, sudul şi nord-estul ţării, iar în rest s-a situat, în general, în 
limitele normale. Vara s-a caracterizat prin temperaturi medii care s-au situat peste 
valorile normale la nivelul intregii tari. Ca medie pe tara, anomalia termica din vara 
din 2007 a avut o intensitate comparabila cu cea din vara 1946 (3.00C in 2007 fata 
de 3.10C in 1946),cea mai calda din 1901 pana in prezent. Toamna s-a caracterizat 
prin temperaturi medii care s-au situat sub norma climatologică în majoritatea 
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regiunilor ţării. Regimul pluviometric a fost excedentar în cea mai mare parte a 
ţării. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Determinarea activităţii dehidrogenazelor (glucozo-6-fosfat dehidrogenaza, 

izocitrat dehidrogenaza, -cetoglutarat dehidrogenaza, malat dehidrogenaza) în 
frunzele sănătoase şi atacate de Blumeriella jaapii s-a efectuat prin metoda SÎSOEV 
şi KRASNA, modificată parţial de ARTENIE [3]. Principiul metodei: la baza metodei se 
află capacitatea dehidrogenazelor de a transfera hidrogenul de la diferite substrate 
(acizi carboxilici, alcooli, glucide) la clorura de 2,3,5 – trifenitetrazoliu (TTC) care se 
reduce şi trece în trifenilformazan colorat în roşu. Intensitatea culorii trifenilformazanului 
format este proporţională cu activitatea dehidrogenazelor.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Datele privind activitatea dehidrogenazelor (glucozo-6-fosfat dehidrogenaza, 
izocitrat dehidrogenaza, -cetoglutarat dehidrogenaza, malat dehidrogenaza) în 
frunzele sănătoase şi atacate de Blumeriella jaapii la soiurile Tereza, Bucium, 
Ştefan, Iaşirom, Lucia Maria, Golia, Cătălina, Oana, Cetăţuia, Radu, Marina sunt 
prezentate în figurile 1 - 4. 

Astfel, în figura 1 este redată activitatea glucozo-6-fosfat dehidrogenazei, 
reieşind că cea mai mare valoare a acestei enzime  în frunzele sănătoase a fost 
determinată la  soiul Radu  – 0,2163 µg.formazan/g mat., urmat în ordine 
decrescătoare de soiurile: Golia - 0,1624 µg.formazan/g mat., Lucia – 0,1249 
µg.formazan/g mat., Iaşirom – 0.0916 µg.formazan/g mat., Maria şi Cătălina – 
0,0889 µg.formazan/g mat., Ştefan – 0,0862 µg.formazan/g mat., Cetăţuia – 0,0861 
µg.formazan/g mat., Oana – 0,0800 µg.formazan/g mat., Tereza – 0,0729 
µg.formazan/g mat., Marina – 0,0517 µg.formazan/g mat. şi Bucium – 0,0441 
µg.formazan/g mat. 

În ceea ce priveşte activitatea acestei enzime în frunzele atacate se constată 
că cea mai mică valoare – 0,0343 µg.formazan/g mat. a fost la soiul Ştefan, urmat 
de soiurile Iaşirom – 0,0567 µg.formazan/g mat., Tereza – 0,0604 µg.formazan/g 
mat., Oana – 0,0666 µg.formazan/g mat., Radu - 0,0764 µg.formazan/g mat., 
Bucium – 0,0719 µg.formazan/g mat., Golia – 0,0862 µg.formazan/g mat., Lucia – 
0,0908 µg.formazan/g mat., Maria şi Cătălina – 0,1015 µg.formazan/g mat.., 
Cetăţuia – 0,1566 µg.formazan/g mat..  

În figura 2 este prezentată variaţia izocitrat dehidrogenazei, de unde reiese că 
în frunzele sănătoase cea mai mică valoare a acestei enzime - 0,0583 
µg.formazan/g mat.- a fost determinată la soiul Bucium, urmat în ordine crescătoare 
de soiurile Ştefan – 0,0587 µg.formazan/g mat., Maria şi Cătălina – 0,0822 
µg.formazan/g mat., Marina – 0,0860 µg.formazan/g mat., Tereza – 0,1192 
µg.formazan/g mat., Golia – 0,1238 µg.formazan/g mat., Radu – 0,1365 
µg.formazan/g mat., Oana – 0,1375 µg.formazan/g mat., Cetăţuia – 0,1681 
µg.formazan/g mat., Lucia – 0, 1872 µg.formazan/g mat., Iaşirom – 0,2124 
µg.formazan/g mat. 
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Figura 1 Activitatea glucozo-6-fosfatdehidrogenazei la diferite soiuri de cireş 

sănătoase şi atacate de Blumeriella jaapii 

În frunzele atacate de Blumeriella jaapii valoarea cea mai scăzută a acestei 
enzime a fost determinată la soiul Bucium - 0,0659 µg.formazan/g mat., urmat de 
soiurile Radu – 0,0705 µg.formazan/g mat., Terza – 0,0723 µg.formazan/g mat., 
Cetăţuia – 0,0774 µg.formazan/g mat., Ştefan şi Oana – 0,0834 µg.formazan/g 
mat., Maria – 0,0973 µg.formazan/g mat., Lucia – 01002 µg.formazan/g mat., 
Marina – 0,1186 µg.formazan/g mat., Golia – 0,1293 µg.formazan/g mat.,  Iaşirom 
– 0,1759 µg.formazan/g mat..  

În figura 3 este prezentată variaţia activităţii -cetoglutarat dehidrogenazei la 
soiurile de cireş menţionate mai sus, constatându-se că cea mai mică valoare – 
0,0627 µg.formazan/g mat. a acestei enzime a fost determinată  la soiul Tereza 
urmat de soiul Bucium – 0,0777 µg.formazan/g mat., Lucia – 0,0797 µg.formazan/g 
mat., Marina – 0,0830 µg.formazan/g mat., Golia – 0,0838 µg.formazan/g mat., 
Radu – 0,0914 µg.formazan/g mat., Cetăţuia – 0,0975 µg.formazan/g mat., Ştefan – 
0,1003 µg.formazan/g mat., Oana – 0,1184 µg.formazan/g mat., Cătălina şi Maria 
– 0,1575 µg.formazan/g mat., Iaşirom – 0,1251 µg.formazan/g mat.. 

În frunzele bolnave cea mai mică valoare a acestei enzime a fost constatată 
la soiul Radu - 0,0472 µg.formazan/g mat., iar cea mai mare valore la soiul Lucia – 
0,1492 µg.formazan/g mat., între aceste două valori extreme înscriindu-se celelalte 
soiuri: Bucium – 0,0512 µg.formazan/g mat., Ştefan – 0,0627 µg.formazan/g mat. 
Oana – 0,0741 µg.formazan/g mat., Iaşirom – 0,0747 µg.formazan/g mat., Golia – 
0,0759 µg.formazan/g mat., Cetăţuia – 0,0761 µg.formazan/g mat., Tereza - 0,0923 
µg.formazan/g mat., Maria şi Cătălina – 0,0109 µg.formazan/g mat., Marina – 
0,1092 µg.formazan/g mat.. 
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Figura 2 Activitatea izocitrat dehidrogenazei la diferite soiuri de cireş sănătoase şi 
atacate de Blumeriella jaapii  
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Figura 3 Activitatea -cetoglutaratdehidrogenazei la diferite soiuri de cireş sănătoase 
şi atacate de Blumeriella jaapii 

În figura 4 este prezentată variaţia activităţii malat dehidrogenazei la soiurile 
luate în studiu, din care reiese că cea mai mare valoare a acestei enzime în frunzele 
sănătoase – 0,2058 µg.formazan/g mat., la soiul Tereza, urmat de soiurile Golia – 
01760 µg.formazan/g mat., Ştefan – 0,1294 µg.formazan/g mat., Radu – 0,1118 
µg.formazan/g mat., Oana – 1116 µg.formazan/g mat., Iaşirom – 0,1092 
µg.formazan/g mat., Marina – 0,0831 µg.formazan/g mat., Maria – 0,0816 
µg.formazan/g mat., Lucia – 0,0807 µg.formazan/g mat., Cetăţuia – 0,0793 
µg.formazan/g mat., Bucium – 0,0735 µg.formazan/g mat.  

În frunzele atacate de Blumeriella jaapii valoarea cea mai scăzută a acestei 
enzime a fost determinată la soiul Bucium – 0,0387 µg.formazan/g mat., urmat în 
ordine crescătoare de soiurile Radu – 0,0605 µg.formazan/g mat., Cetăţuia – 
0,0708 µg.formazan/g mat., Golia – 0,0743 µg.formazan/g mat., Tereza – 0,0746 
µg.formazan/g mat., Maria – 0,0918 µg.formazan/g mat., Marina – 0,0956 
µg.formazan/g mat., Cătălina – 0,0981 µg.formazan/g mat., Iaşirom – 0,1122 
µg.formazan/g mat., Ştefan şi Oana – 0,1220 µg.formazan/g mat., Lucia – 0,1273 
µg.formazan/g mat. 
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Figura 4 Activitatea malat dehidrogenazei la diferite soiuri de cireş sănătoase şi 
atacate de Blumeriella jaapii  

CONCLUZII 

Activitatea glucozo-6-fosfat dehidrogenazei a prezentat valori mai mici în 
frunzele atacate de Blumeriella jaapii  la soiurile de cireş Tereza, Ştefan, Iaşirom, 
Lucia, Golia, Oana şi Radu, comparativ cu frunzele sănătoase; Activitatea izocitrat 
dehidrogenazei a avut valori mai mici în frunzele atacate la soiurile de cireş Tereza, 
Iaşirom, Lucia, Oana, Cetăţuia şi Radu; Activitatea -cetoglutarat dehidrogenazei 
a fost mai redusă la soiurile Bucium, Ştefan, Iaşirom, Golia, Cătălina, Oana, 
Cetăţuia şi Radu;Activitatea malat dehidrogenazei a avut valori mai mici la 
soiurile Tereza, Bucium, Ştefan, Golia, Cetăţuia şi Radu. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Antohe Anca, Manoliu Al., Murariu Alexandrina, Pisică - Donose Alice, 1993 - Cercetări 

ecofiziologice la unele soiuri de prun în condiţiile aplicării tratamentelor cu pesticide şi 
a atacului de Polystigma rubrum (Pers.) DC., St. cerc. biol., Ser. biol. veget., 
Bucureşti, vol. 45, nr. 2, p. 229 - 242. 

2. Barbu Valeria, 1965 - Certetări asupra ruginii şi pătării negre a trandafirului, Teză de 
doctorat,Bucureşti. 

3. Cojocaru D.C., 2005 - Enzimologie practică, Editura Tehnopress, Iaşi, p. 133 - 136. 
4. Eliade Eugenia, 1990 - Monografia Erysifaceelor din România, Acta Bot. Horti 

Bucurestiensis, 107 - 573. 
5. Manoliu Al., Băsu Felicia, Ionela Ioan, 2007 - Influence of the brown rust Puccinia 

recondita Dietel & Holw. On the nutritious values in different sort of wheat, Romanian 
Biotechnological Letters, vol. 12, nr. 5, 3422 - 3429. 

6. Minoiu N., Lefter Gh., 1987 - Bolile şi dăunătorii speciilor sâmburoase, Editura Ceres, 
Bucureşti. 

7. Petre L., Iurea Elena, 2006 - Descriptorii utilizaţi la crearea de soiuri noi şi soiurile de 
referinţă la speciile cireş şi vişin existente în colecţiile naţionale de la S.C.D.P. Iaşi, 
Lucr. Şt. UŞAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 49, Iaşi, 7 pagini, 

 




