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Rezumat 

Cuvinte cheie: diversitate metabolică, izolate bacteriene, microbiologia peșterilor, profilul fiziologic al 

comunităților microbiene, rezistență la antibiotice. 

Obiectivul cercetării îl reprezintă studierea diversității și a rolului comunităților microbiene în susținerea 

lanțurilor trofice din ecosistemele cavernicole din România. Metodele aplicate vizează atât o abordare care 

permite identificarea microorganismelor cultivabile (culture-dependent), cât și identificarea 

microorganismelor care nu se pretează cultivării pe medii sintetice, prin metode moleculare și 

bioinformatice. Profilul fiziologic al comunităților microbiene a fost evaluat utilizând plăci Biolog 

EcoPlates™ care conțin 31 de substrate de carbon (biopolimeri, aminoacizi, acizi grași ș.a.m.d.). Abundența 

și estimarea numărului de microorganisme s-a realizat prin tehnica colorării cu DAPI, respectiv CARD-

FISH. Rezultatele obținute sau vizate ne-au permis stabilirea unor tipare de diversitate metabolică 

microbiologică a probelor de sedimente, limon sau apă provenite din peșteri pe baza identificării 

principalelor substrate de carbon metabolizate.  

Domenii de aplicabilitate a rezultatelor cercetării și potențialii finanțatori avuți în vedere 

Metoda de amprentare metabolică bazată pe sistemul Biolog EcoPlates™ poate fi aplicată pentru evaluarea 

impactului antropic asupra ecosistemelor cavernicole, dar și pentru monitorizarea sezonieră a compoziției 

comunităților microbiene (din diferite ecosisteme). Rezultatele obținute prin tehnici de izolare 

convenționale au permis identificarea unor potențiali producători de metaboliți (antibiotice – Streptomyces 
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goshikiensis, pigmenți – Janthinobacterium lividum) cu relevanță pentru biotehnologiile farmaceutice. În 

egală măsură, dintr-o perspectivă ecologică, identificarea rezervoarelor de diversitate microbiologică, dar 

și a mecanismelor de supraviețuire sau adaptare la medii sărace în nutrienți în aceste sisteme cavernicole, 

ar contribui la elaborarea planurilor de management și conservare a acestor ecosisteme. Prezentul studiu 

este parte a unui proiect finanțat CNCS-UEFISCDI (cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0016, nr. contract 

15/10.10.2018, titlul ”Lanțuri trofice în întuneric: diversitate și procese evolutive în peșteri 

(DARKFOOD)”, director: CS I Dr. Oana T. Moldovan), iar identificarea altor linii de finanțare s-ar efectua 

prin consultarea platformei UEFISCDI.   

 

 

 

 

 

 


