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REZUMAT 

al tezei de doctorat  

 

“Contribuţii la crearea unor linii de armurariu (Silybum marianum [L.] Gaertn.) prin 

folosirea unor agenţi mutageni” 
 

Importanţa cercetării acestei specii, derivă din calităţile fitoterapeutice a principiilor active 

prezente în achenele de armurariu (Silybum marianum [L.] Gaertn.), cunoscute sub denumirea de 

silimarină, evidenţiate prin numeroase studii medicale şi farmaceutice, ceea ce face din armurariu 

una dintre cele mai importante specii de plante medicinale. Răspândirea ariei de cultură şi obţinerea 

unor forme biologice noi constituie o necesitate deoarece pe piaţa internă sunt foarte căutate 

preparatele farmaceutice cu efect hepatoprotector care au la bază silimarina extrasă din seminţele 

acestei plante. 

Pentru elaborarea lucrării şi pentru interpretarea rezultatelor obţinute s-a consultat 

bibliografia referitoare la problematica abordată, apelându-se la utimele noutăţi în domeniu. 

Lucrarea este prezentată pe 240 pagini, având ataşată o bibliografie ce cuprinde un număr de 

224 titluri. Teza propriu-zisă este structurată în 9 capitole plus concluzii şi recomandări, cuprinde 54 

de tabele si 84 figuri, iar la sfârşit are ataşat un număr de 10 anexe şi 2 planşe. 

Lucrarea are două părţi distincte, prima parte este o sinteză a datelor bibliografice cu privire 

la tema tezei de doctorat, a cercetărilor efectuate la specia Silybum marianum, la cadrul natural, 

condiţiile climatice din anii de experimentare, materialul şi metodele de cercetare. Această parte 

cuprinde 69 de pagini. În cea de a doua parte sunt prezentate rezultatele cercetărilor proprii, cu 

privire la tema de cercetare, această parte are, 48 de tabele, 10 anexe şi 79 de figuri şi fotografii. 

  Capitolul I cuprinde informaţii cu privire la importanţa plantelor medicinale, pe plan mondial 

şi pe plan naţional, tradiţii privind utilizarea plantelor medicinale pe teritoriul României, potenţialul 

terapeutic al plantelor medicinale. 

  Capitolul II se referă la sistematica speciei luată în studiu, originea, răspândirea, importanţa şi 

întrebuinţarea armurariului.         

  În capitolul III se face o prezentare a unor aspecte privind morfologia, biologia şi tehnologia 

de cultivare a plantei cu referire la modul de recoltare şi momentul optim de recoltare având în 

vedere maturarea eşalonată. 

La întocmirea acestui capitol s-au sintetizat rezultatele cercetărilor efectuate în România, dar şi pe 

plan mondial, cu privire la unele aspecte privind biologia speciei, a verigilor tehnologice dar şi a 

unor indici de calitate a achenelor, pentru a fi păstrate o perioadă îndelungată fără a afecta conţinutul 
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în principii active, precum şi cercetări de dată foarte recentă cu privire la beneficiile medicinale ale 

preparatelor din această plantă. 

 În capitolul IV sunt sintetizate datele referitoare la stadiul actual al cercetărilor privind 

conţinutul în principii active la planta Silybum marianum şi implicaţiile lor terapeutice, cu referire la 

substanţele bioactive prezente în fructele plantei, apartenenţa chimică a principiilor active, modul de 

acţiune a silimarinei în rolul său de protejare şi regenerare a celulei hepatice. În acest capitol sunt 

prezentate studiile efectuate atât în România cât şi în lume în vederea ameliorării armurariului. 

 În capitolul V sunt prezentate scopul, obiectivele, materialul şi metodele de cercetare. 

Obiectivele cercetărilor cuprind: inducerea variabilităţii folosind agenţi mutageni chimici în cadrul 

populaţiei locale De Prahova, studiul efectului substanţelor chimice mutagene asupra caracterelor 

morfologice şi fiziologice, selecţia şi reţinerea elitelor valoroase din generaţia M2, selecţia şi 

reţinerea liniilor valoroase din generaţia M3, analiza şi caracterizarea liniilor M3 reţinute în câmpul 

de selecţie, privind unele caractere morfologice, fiziologice şi analize biochimice, stabilirea unor 

corelaţii între unele caractere ale liniilor M3 promovate în câmpul de control. Scopul final al 

cercetărilor fiind obţinerea prin selecţie a unor linii noi de armurariu. 

 Sămânţa folosită în experienţe aparţinând populaţiei locale De Prahova, provine de Staţiunea 

de Cercetare şi Dezvoltare în Agricultură din Secuieni şi a fost supusă, înainte de a fi semănată, timp 

de 6, 12 şi 24 de ore, acţiunii a trei agenţi mutageni chimici în trei concentraţii diferite: colchicina 

(0,10%; 0,15%; 0,20%); esterul metilic al acidului metansulfonic (0,0125%; 0,025%; 0,05%); 

hidroxilamina (0,005%; 0,01%; 0,1%). 

 Lotul experimental a fost aşezat după metoda blocurilor randomizate în trei repetiţii alături 

de martorul netratat. 

 În generaţiile M1 şi M2, s-au făcut observaţii privind influenţa agenţilor mutageni chimici 

asupra următoarelor caractere: caractere morfologice:gradul de răsărire; gradul de supravieţuire a 

plantelor în câmp după 30 de zile de la răsărire; înălţimea plantelor; gradul de ramificare a plantelor; 

numărul de capitule pe plantă; numărul de achene pe capitul; greutatea achenelor pe plantă; 

caractere fiziologice: durata perioadei de vegetaţie; durata perioadei de înflorire; rezistenţa la 

scuturare; rezistenţa la boli şi dăunători. Observaţiile şi măsurătorile biometrice s-au efectuat la 

plantele aflate în diverse fenofaze iar la maturitatea deplină, s-au prelevat probele de achene pentru 

analiza biochimică a acestora. Semnificaţiile diferenţelor dintre variantele tratate şi martor au fost 

determinate prin metoda diferenţelor limită (DL 5%, 1% şi 0,1%). Rezultatele observaţiilor s-au 

interpretat statistic cu ajutorul analizei varianţei şi al coeficientului de variabilitate. În generaţia M3 

s-au determinat valorile medii ale caracterelor cantitative (x) şi coeficienţii de variabilitate (s%), iar 
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semnificaţiile diferenţelor dintre variantele tratate şi martor au fost determinate prin metoda 

diferenţelor limită (DL). 

În laborator s-a studiat efectul agenţilor mutageni privind: capacitatea germinativă a seminţelor; 

lungimea rădăciniţelor; ritmul de creştere a tulpiniţelor; indicele mitotic; frecvenţa aberaţiilor 

cromozomice în mitoză. 

 Analizele biochimice s-au realizat pentru determinarea conţinutului de: lipide brute; proteină 

brută; silimarină; calciu; fosfor; magneziu în laboratoare de specialitate. 

 Capitolul VI cuprinde caracterizarea cadrului natural şi condiţiile ecologice de 

experimentare, în raport cu cerinţele plantelor medicinale şi în special Silybum marianum (L.) 

Gaertn., condiţiile climatice din anii de experimentare au fost prielnice creşterii şi dezvoltării speciei 

 Experienţele s-au efectuat pe un teren situat în apropierea oraşului Bacău, pe terasa I a râului 

Siret, pe un sol cernoziom cambic tipic, levigat moderat, lutos mediu. Acest tip de sol este evoluat 

normal, uşor acid, mediu aprovizionat cu principalele elemente nutritive: azot, fosfor şi potasiu, 

având o bună solubilitate hidrică. Media temperaturilor în lunile martie - septembrie în intervalul 

desfăşurării cercetărilor, 2004 – 2008, a fost de 18,18 grade C, ceea ce înseamnă favorabilitate bună 

pentru creşterea şi dezvoltarea armurariului. Căldura este corelată pozitiv cu desfaşurarea în condiţii 

bune a înfloririi, fructificării şi maturării seminţelor.  

În intervalul desfăşurării cercetărilor, cel mai ploios an a fost anul 2005 când s-a înregistrat o sumă a 

precipitaţiilor de 840,9 mm (cu max. 24 h de 86,4 mm în iulie). 

Capitolul VII cuprinde rezultatele cercetărilor privind crearea unor linii de armurariu, 

Silybum marianum (L.) Gaertn. prin folosirea unor agenţi mutageni chimici. 

În prima etapă a cercetărilor s-a efectuat o evaluare a materialului biologic iniţial, populaţia 

locală, De Prahova, privind unele caractere şi corelaţiile între aceste caractere. În urma evaluării s-a 

constatat că populaţia ce se găseşte în prezent în cultură prezintă slabă rezistenţă la scuturare, iar 

capacitatea de producţie este sub potenţialul speciei. Obţinerea unor linii noi şi practicarea unor 

tehnologii adecvate ar putea duce la realizarea unor producţii stabile şi calitativ superioare.  

Pentru a testa rezistenţa formelor biologice luate în studiu şi, pentru a provoca o variabilitate 

cât mai mare în cadrul acestora, seminţele au fost tratate cu trei substanţe chimice mutagene, fiecare 

substanţă având câte trei doze diferite şi trei timpi de acţiune asupra seminţelor: 6, 12, 24 de ore.  

Agenţii mutageni folosiţi au sporit frecvenţa restructurărilor cromozomice, şi au determinat 

diminuarea valorilor caracterelor morfologice analizate.  

În cercetările noastre ne-am propus selecţia şi evidenţierea celor mai bune linii mutante, din punct 

de vedere cantitativ şi calitativ.  
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S-au studiat modificările rezultate în urma tratamentelor cu substanţele chimice cu efect 

mutagen asupra următoarelor caractere: capacitatea germinativă a seminţelor, lungimea 

rădăciniţelor, ritmul de creştere a tulpiniţelor, indicele mitotic. Valorile acestor caractere au fost 

diminuate de acţiunea substanţelor chimice utilizate, diminuarea fiind mai accentuată odată cu 

creşterea concentraţiei şi a timpului de expunere. Frecvenţa aberaţiilor cromozomice în mitoză a 

înregistrat o creştere. S-au identificat şi fotografiat aberaţii cromozomice în metafază, anafază 

telofază. În generaţiile M1 şi M2 s-au studiat efectele substanţelor chimice mutagene asupra unor 

caractere morfologice (gradul de răsărire a plantelor, gradul de supravieţuire a plantelor în câmp, 

variabilitatea înălţimii plantelor, variabilitatea gradului de ramificare a plantelor, variabilitatea 

numărului de achene în capitul, variabilitatea greutăţii achenelor pe plantă), asupra unor caractere 

fiziologice (durata perioadei de vegetaţie, durata perioadei de înflorire, rezistenţa la scuturare, 

rezistenţa la boli şi dăunători). S-a urmărit selecţia acelor indivizi care manifestă superioritate faţă 

de martor pentru caracterele urmărite. Datele obţinute în urma observaţiilor şi determinărilor 

efectuate au fost prelucrate statistic conform modelelor, menţionate în literatura de specialitate.  

În urma selecţiei, în M2 au fost reţinute un număr de 103 elite, procentul cel mai mare de 

elite s-a obţinut în urma tratamentelor cu hidroxilamină, de 2,31%, faţă de procentul total de elite 

reţinute de 5,89%. 

Capitolul VIII cuprinde caracterizarea morfologică, fiziologică, şi a unor însuşiri calitative a 

descendenţelor M3. În această generaţie, au fost studiate 81 de linii rezultate în urma tratamentelor 

cu cele trei substanţe chimice la care s-a verificat stabilitatea caracterelor urmărite, variabilitatea 

acestora, pentru a identifica şi reţine liniile M3 valoroase. Pentru aceasta s-a urmărit variabilitatea 

caracterelor morfologice: înălţimea plantelor, numărul total de ramificaţii pe plantă, numărul de 

achene pe capitul şi pe plantă, greutatea achenelor; variabilitatea caracterelor fiziologice: durata 

perioadei de vegetaţie, durata înfloritului, rezistenţa la scuturare, rezistenţa la boli şi dăunători, şi 

variabilitatea unor însuşiri calitative: conţinutul în silimarină, conţinutul în silibină, conţinutul în 

grăsimi. S-au efectuat măsurători biometrice şi analize biochimice pentru indivizii fiecărei variante 

de lucru, au fost analizate valorile coeficientului de variabilitate (s%) comparativ cu martorul 

netratat pentru toate caracterele luate în studiu. Din cele 81 linii M3 analizate, numai 9 linii au 

cumulat valori inferioare ale coeficienţilor de variabilitate faţă de martorul netratat, manifestându-se 

astfel ca stabile în ceea ce priveşte micromutaţiile utile induse de tratamentul cu agenţi chimici 

mutageni.  

Aceste linii sunt: P-c-3-9.3-07 şi P-c-3-5.2-07, rezultate în urma tratamentelor cu substanţa 

colchicină; P-h-2-1.6-07, P-h-2-1.9-07, P-h-3-5.6-07 şi P-h-3-8.7-07, reţinute în urma tratamentelor 



 20 

cu hidroxilamină şi trei linii în urma tratamentelor cu esterul metilic al acidului metansulfonic 

(EMAM): P-e-2-7.4-07, P-e-3-9.5-07, P-e-3-6.2-07.  

Investigaţiile morfologice, fiziologice, biochimice realizate în experimentele noastre ne-au 

ajutat în selecţia celor mai bune linii în vederea obţinerii unui soi nou.  

Rezultatele obţinute susţin ideea că utilizarea substanţelor chimice în doze scăzute, şi pentru un timp 

de expunere de 8 ore sau 12 ore, urmată de o selecţie riguroasă în generaţiile mutante, poate 

constitui o metodă eficientă de obţinere a unor genotipuri noi, superioare martorului netratat.  

Din analiza rezultatelor obţinute în urma cercetărilor, în intervalul 2004-2008, care au 

avut ca scop principal crearea de genotipuri valoroase prin mutageneza indusă, s-a constatat că 

aplicarea diferitelor doze, ale substanţelor mutagene utilizate, au determinat manifestarea 

fenotipică a unor modificări importante a caracterelor studiate la plantele de Silybum marianum 

L.Gaertn., populaţia locală De Prahova, şi a confirmat pentru cele 9 linii reţinute, o reală 

superioritate faţă de martorul netratat, exprimată prin diferenţe distinct semnificative sau foarte 

semnificative. 

Capitolul IX are ca scop să releve corelaţiile între unele caractere morfologice şi calitative 

la descendenţele generaţiei M3 rezultate în urma tratamentelor cu cele trei substanţe chimice 

menţionate, şi corelaţiile între 78 perechi de caractere la liniile M3 promovate în câmpul de 

control. Scopul efectuării acestor calcule a fost reliefarea efectelor substanţelor mutagene asupra 

conţinutului de silimarină şi a principalelor elemente minerale ce se găsesc în achene şi pentru a 

evidenţia legăturile existente între caracterele morfologice şi calitative, ceea ce ne va ajuta în 

orientarea procesului de selecţie a formelor utile conform obiectivelor propuse. 

Urmare a tratamentelor aplicate la sămânţă, plantele de armurariu aparţinând liniilor 

promovate în câmpul de control, au înregistrat la caracterele analizate valori ale coeficienţilor de 

corelaţie modificate de doza şi timpul de aplicarea a substanţei mutagene. 

Aşadar, rezultatele obţinute ne îndreptăţesc să afirmăm că la această specie tratamentul cu 

substanţe chimice mutagene este o metodă eficace de sporire a variabilităţii genetice, de obţinere 

a unor noi forme biologice. 

 Pe baza rezultatelor obţinute în perioada de experimentare, în ultima parte a lucrării sunt 

prezentate o serie de concluzii generale şi propuneri pentru extinderea ariei de cultură a speciei 

Silybum marianum (L.) Gaertn., continuarea cercetărilor şi asupra altor compuşi biochimici prezenţi în 

achene dar şi în materialul vegetal al plantei. 

 

 


