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Prefață 
 

Medicina balneară din România, prin factorii naturali terapeutici existenți, oferă 
remedii naturale atât în profilaxia unor boli, dar și în tratamentul multor afecțiuni 
cronice. 

Acest ECO-SISTEM BALNEAR, prin bogăția în cantitate, calitate, varietate de 
izvoare mineralo-medicinale naturale putem spune că reprezintă un spațiu privilegiat. 
Elementele terapeutice atât de utile și benefice trebuie folosite în tot potențialul lor, 
prin valorificarea integrativă a tuturor factorilor naturali sanogeni. 

Apele minerale naturale, gazul mofetic, solfatarele, peloizii, aerul , clima, 
microclimatul de salină, talasoterapia – cura de pe litoralul marin, pădurea, toţi 
acești factori naturali sunt valorificați în stațiunile balneare din țara noastră.  

Suntem înconjurați de locuri minunate, de ape binefăcătoare în cazul multor 
afecțiuni. Nu ne rămâne decât să le descoperim și să beneficiem de minunatele lor 
calități curative. 

Una din bogățiile naturale cu care țara noastră se poate mândri este mofeta. 
Provenind din termenul latin “mephitis”, care înseamnă “emanație puturoasă”,  
mofetele sunt emanații de gaz ce pot apărea prin crăpăturile scoarței terestre în fazele 
finale ale activității vulcanice, prin foraje, prin degazeificarea apelor minerale, sau 
pot fi făcute artificial. 

Deși mofete se mai găsesc și în Franța, Italia, Insula Java sau în Parcul Național 
Yellowstone (SUA) cele din România sunt unice prin emanațiile de gaz uscat foarte 
bogat în dioxid de carbon (în proporție de 95-98%), un factor terapeutic foarte 
eficient. 

Mofete naturale se găsesc la Covasna, Băile Tușnad, Borsec, Buziaş, Balvanyos, 
Balnaş, Harghita Băi, Sângeorz Băi, Slănic Moldova, Vatra Dornei. 

Contextul geografic și bogăția factorilor terapeutici naturali: bioclima, 
numeroasele surse de ape minerale terapeutice, gazele naturale terapeutice și apele 
termale au favorizat dezvoltarea balneologie și turismului balnear  în România. 

Mecanismele biologice prin care factorii naturali acționează și determină 
răspunsuri imunologice și neuroendocrine nu sunt încă complet cunoscute , mai există 
multe de studiat. Există însă studii care spun că determină efecte analgezice, 
antiinflamatorii, antioxidante, anabolice, condroprotective, reglare neuroendocrină-
imună. 

Existenţa unor rezultate favorabile într-o serie de afecţiuni presupun în mod 
obligatoriu modificări morfologice şi histologice la nivelul ţesuturilor tratate. Pornind 
de la aspectele mai sus menţionate am incercat a întelege prin cercetări şi studii 
exterimentale efectele biologice ale acestor tratamente cu mofete și ape minerale la 
nivelul unor organe şi ţesuturi, la nivel celular si subcelular . 

Doresc să mulţumesc pentru realizarea studiilor de microscopie optică şi 
electronică Prof. Dr. Crăciun Constantin, dr.Vasile Rus pentru tot sprijinul acordat în 
realizarea unor cercetări de înaltă calitate , dr. Toader Septimiu, dr.  Dr. Gyorgy 
Bodisz pentru susţinere și colaborare. 
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1. Introducere 
 
Mofetele sunt gaze rezultate din emanaţiile postvulcanice  existente și în 

România,  în zona de curbură a arcului Carpatic, din care se utilizează ca factor 
terapeutic dioxidul de carbon existent în proporţie de 95 – 98%.  

Mofetele din România sunt printre puținele din Europa şi din lume. Alături de 
dioxidul de carbon (CO2), gazul mofetarian mai conţine şi alte gaze de emanaţie 
vulcanică: amoniac, sulf, precum şi heliu şi radon în cantitate mică care exercită o 
pulverizaţie a moleculelor de CO2 crescând puterea de pătrundere a acestuia.  

Dioxidul de carbon în sine nu este propice vieţii, dar utilizat în scop terapeutic (cu 
absorbţia lui la nivel tegumentar) aduce beneficii deosebite circulaţiei sanguine prin 
vasodilataţia periferică şi sistemică. 

Mofeta naturală are ca efect creşterea fluxului sanguin prin pătrunderea CO2 prin 
piele atât prin tegument cât şi la nivel muscular.  

Acţiunea este directă asupra musculaturii netede a vaselor de sânge mai ales 
asupra vaselor foarte mici (arteriole), acţiune care este considerată superioară 
medicamentelor vasodilatatoare periferice. Se execută de obicei în poziţie ortostatică, 
pentru jumătatea inferioară a corpului timp de 5 – 20 minute progresiv. 

Fiind mai greu dacât aerul, dioxidul de carbon formează o patură în partea de jos 
a mofetei – zonă ocupată de jumătatea inferioară a trunchiului, unde exercită acţiunea 
sa benefică. Concentraţia mult mai scazută de CO2 aflată în straturile superioare ale 
gazelor mofetariene stimulează respiraţia,  transportul de oxigen către ţesuturi şi creier, 
ducând  chiar la creşterea performanţelor intelectuale. 

Stațiunile Balneare în care există mofete se axează pe două tipuri de servicii: 
- de reîncărcare a organismului (wellness) prin proceduri care au ca și  obiectiv 
relaxarea generală a acestuia, îmbunătăţirea stării generale de sănătate, combaterea 
sedentarismului, stimularea practicării unui sport, echilibrarea sistemului nervos, 
eliminarea disconfortului fizic sau psihic generat de factorii zilnici de stres, refacerea 
bioritmurilor veghe-somn şi repaus-efort, antrenarea funcţiilor de reglare pentru 
combaterea stresului. Se adresează persoanelor de diferite vârste, cu simptome de 
disconfort fizic sau psihic, senzaţie de oboseală, irascibilitate şi cu acuze de 
randament profesional redus, cu profesii solicitante pentru sistemul neuro-psihic, cu 
perturbări ale bioritmurilor somn-veghe şi repaus-efort. Pe lângă procedurile efectuate 
se are în vedere educaţia privind efectul nociv al fumatului şi al consumului de alcool, 
respectarea unei alimentaţii sănătoase, mişcarea în aer liber. 

   - de prevenire şi tratare a afecţiunilor cardiovasculare, afecţiunilor reumatismale, 
neurologice, digestive, hepatobiliare, renale, respiratorii,  metabolice, endocrinologice. 
        Bolile cardiovasculare reprezintă la ora actuală principala cauză de deces la nivel 
mondial, cu o mortalitate extrem de crescută în Europa de Est  şi în ţara noastră.  
    De aceea, în prezent se pune un accent deosebit şi pe recuperarea cardiovasculară, în 
special la bolnavii cu cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, arteriopatii cronice 
periferice, post intervenții chirurgicale. Chiar dacă în epoca revascularizării miocardice 
există modificari importante în cadrul procesului de recuperare , care nu mai trebuie 
conceput ca trei faze distincte, ci mai degrabă ca un proces continuu , acesta nu şi-a 
pierdut importanţa.  
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2.Dicționar explicativ 
 
Mofetă sf [At: MOLDOVAN, Ț. N. 273 / Pl: -te / E: it mofeta, fr mofette] 

Produs gazos, constituit în cea mai mare parte din bioxid de carbon, care apare în 
fazele finale ale activității vulcanice și se degajă prin crăpăturile scoarței terestre. 

• sursa: MDA2 (2010) 
  
MOFÉTĂ, mofete, s. f. Produs gazos, folosit în terapeutica bolilor pulmonare, 

reumatice și ale circulației sângelui, conținând în principal dioxid de carbon, degajat în 
fazele finale ale activității vulcanice. – Din it. mofeta, fr. mofette. 

• sursa: DEX '09 (2009) 
  
MOFÉTĂ, mofete, s. f. Produs gazos, constituit în cea mai mare parte din bioxid 

de carbon, degajat prin crăpăturile scoarței terestre în fazele finale ale activității 
vulcanice. – Din it. mofeta, fr. mofette. 

• sursa: DEX '98 (1998) 
 
MOFÉTĂ, mofete, s. f. Emanație de bioxid de carbon care străbate prin 

crăpăturile scoarței terestre (în legătură cu vulcanii stinși sau în activitate). 
• sursa: DLRLC (1955-1957) 
  
MOFÉTĂ s.f. Emanație de bioxid de carbon care străbate prin crăpăturile 

scoarței terestre în regiunile vulcanice. [Cf. it. moffetta, fr. mofette]. 
• sursa: DN (1986) 
  
MOFÉTĂ s. f. emanație de bioxid de carbon care străbate prin crăpăturile 

scoarței terestre în regiunile vulcanice. (< it. mofeta, fr. mofette) 
• sursa: MDN '00 (2000) 
  
Mofetă f. exalațiune nesănătoasă (mai ales în mine). 
• sursa: Șăineanu, ed. VI (1929) 
  
Mofétă f., pl. e (fr. mofette și mou-, din răd. germ. muff, care arată mirosu). 

Duhoare, emanațiune mefitică. 
• sursa: Scriban (1939) 
  
 
Dicționare morfologice 
 
mofétă s. f., g.-d. art. mofétei; pl. moféte 
• sursa: DOOM 2 (2005) 
  
mofétă s. f., pl. moféte 
• sursa: Ortografic (2002) 

https://dexonline.ro/sursa/mda2
https://dexonline.ro/sursa/dex09
https://dexonline.ro/sursa/dex
https://dexonline.ro/sursa/dlrlc
https://dexonline.ro/sursa/dn
https://dexonline.ro/sursa/mdn00
https://dexonline.ro/sursa/dulr6
https://dexonline.ro/sursa/scriban
https://dexonline.ro/sursa/doom2
https://dexonline.ro/sursa/do
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3. Definirea conceptului de Mofetă.Mofetoterapia 

 
Una din bogățiile naturale cu care țara noastră se poate mândri este mofeta. 

Provenind din termenul latin “mephitis”, care înseamnă “emanație puturoasă”,  
mofetele sunt emanații de gaz ce pot apărea prin crăpăturile scoarței terestre în fazele 
finale ale activității vulcanice, prin foraje, prin degazeificarea apelor minerale, sau pot 
fi făcute artificial. 

Deși mofete se mai găsesc și în Franța, Italia, Insula Java sau în Parcul Național 
Yellowstone (SUA) cele din România sunt unice prin emanațiile de gaz uscat foarte 
bogat în bioxid de carbon (în proporție de 95-98%), un factor terapeutic foarte eficient. 
De asemenea, mofetele din țara noastră conțin gaze rare precum heliu și radon, ce 
completează efectul curativ al mofetoterapiei. 

Mofetele sunt exhalații de gaze naturale la temperaturi relativ scăzute, de obicei 
întâlnite în zonele post-vulcanice. Componenta principală a gazului mofetic este 
dioxidul de carbon (CO2), care se găsește în concentrații mari, alte componente 
prezente  sunt metanul, azotul, oxigenul, heliul, hidrogenul, monoxidul de carbon, 
sulfura de hidrogen și radonul.  

În timpul anotimpurilor umede, mofetele sunt caracterizate prin expulzări cu 
noroi și bule (Koch și colab., 2000). 

Mofetele pot avea un flux de gaz mai mare de 20.000 L / h, iar gazul constă în 
principal din CO2 care poate ajunge până la 99,8% în volum (Vaselli și colab., 2002). 
Apa de ploaie, zăpada sau gheața pot închide fisurile mici din stratul de suprafață și / 
sau pot crește rezistența la o rată de descărcare gratuită, astfel pot apărea tulburări pe 
termen scurt ale debitului (Heinicke și colab., 2006). 

Perioadele geologice care sunt asociate cu zonele mofetice sunt Pliocen-
Cuaternar, puternic legate de activitățile vulcanice (Vaselli și colab., 2002; Heinicke și 
colab., 2006). Mofetele sunt întotdeauna asociate cu o tectonica activă, emisiile de 
gaze se găsesc în regiunile intraplate, ferestrele tectonice și intersecția zonelor de 
avarie (Bissig și colab., 2006; Somlai și colab., 2007; Néda și colab., 2008 a și b). 

În urma activității postvulcanice, cantități mari de emanații de CO2 ajung la 
suprafața pământului, putând transporta gaze radioactive, cum ar fi radonul. Radonii 
sunt produși continuu în scoarța terestră care migrează împreună spre suprafață, în 
principal prin procesele de difuzie și advecție (Papp și colab., 2010).  

Radonul geogenic poate fi util în alte probleme precum cutremurele, prezența 
defectelor sau datarea (Vasiliniuc și colab., 2011). În funcție de geologia locală, la 
suprafață pot apărea gaze următoare, sub formă de emanații de CO2 uscate (mofete) 
sau ca apă minerală carbogazoasă , cu CO2. 

Izvoarele naturale de CO2 sunt utilizate în țări precum Ungaria sau România în 
tratamentul afecțiunilor cardiovasculare și reumatice.  

Deși efectul curativ este atribuit dioxidului de carbon, mai multe studii au 
observat efectele pozitive ale radonului asupra sănătății oamenilor care trăiesc în medii 
cu radiații de fond ridicate, demonstrând un efect potențial asupra sistemului imunitar 
(Pratzel, 1997). 

Prin inhalare sau resorbție transcutanată a radonului dizolvat în apă, în funcție de 
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tipul de tratament, radonul intră în corp și este dizolvat în organele corporale. Aportul 
de radon poate fi îmbunătățit prin căldură concomitentă sau cu dioxid de carbon.  

Energia produsă prin dezintegrarea radonului și a fiicelor sale de scurtă durată 
generează ionizarea cu producerea de radicali oxidanți care acționează la nivelul 
celulelor (Pratzel, 1997). 

În Europa, construcțiile specifice ale instalațiilor cu un tratament strict de baie 
uscată cu CO2 natural pot fi găsite în Ungaria - Matraderecske (Lazar și colab., 2003; 
Kovacs și colab., 2003) și România (Néda și colab., 2008 a și b) . 

În plus față de gazul bogat în CO2 (95-98%), nivelul ridicat de radon (mai mare 
de 125 Bq • m-3) poate provoca probleme potențiale de sănătate (Néda și colab., 2008 
a și b). Prin urmare, este foarte important să cunoaștem nivelul de radon din mofete. 

Gazele terapeutice naturale sunt emanații postvulcanice neogene care se disting în 
cadrul substantelor terapeutice naturale prin geneza lor geochimică, specifică arealelor 
geologice ale României și reprezintă emanații naturale spontane de dioxid de carbon 
și/sau de compuși gazoși ai sulfului în principal hidrogen sulfurat. 

Caracterul de gaz mofetic este atribuit și dioxidului de carbon provenit în urma 
procesului de decarbozeificare naturală a apelor minerale naturale - natural 
carbogazoase în timpul lucrarilor de extracție a acestor ape. 

 O metodă simplă și la îndemâna oricui de a verifica nivelul gazului este aceea 
de a utiliza un chibrit aprins, care la atingerea interfeței între aer și acumulare, se va 
stinge. 

Calitățile terapeutice ale gazului mofetic sunt determinate de compoziția chimică 
și de următorii parametri climatici:  

a) temperatură  
b) umiditate  
c) presiune  
d) curenți de aer     
e) conținut în aeroioni mici terapeutici 

Din punct de vedere al alimentării cu dioxid de carbon, mofetele se diferențiază în: 
a) mofete pe sursă, care utilizează gazul provenit direct din emergența naturală; 
b) mofete alimentate, care utilizează gazul transportat din surse forate sau din alte 

surse prin intermediul unor rezervoare de înmagazinare și distribuție; 
c) mofete alimentate cu dioxid de carbon industrial îmbuteliat. 
 
Solfatarele sunt gaze terapeutice care au în compoziție, pe lânga dioxid de 

carbon, hidrogen sulfurat în concentratie de 0,1- 0,56%, cu efecte vasodilatatoare 
importante. 

Le găsim în localitățile : Turia, Băile Sântimbru, Harghita-Băi, Județul Harghita 
Gazele mofeto-solfatariene sunt amestecuri mixte naturale de gaze carbonice și 

sulfuroase rezultate din emanații simultane exhalativ postvulcanice. 
 
Cerintele și criteriile de aplicare a definiției și clasificării gazelor terapeutice 

naturale trebuie să  facă referință la caracteristicile fizice, fizico-chimice și chimice 
diferențiate după premizele genetice ale arealului care le cantonează, proporțiile 
cantitative ale acestora și ale domeniului de fluctuații naturale ale acestor raporturi pe 
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nivele de sedimentare gravimetrică, în limitele spațiilor naturale ale manifestărilor 
exhalative - mofetării.  

Utilizarea gazelor terapeutice necesită încaperi special amenajate  în trepte, în 
forma de amfiteatru astfel încât baia carbo-gazoasă să poată acționa asupra părții 
inferioare a corpului. 

  
      Mofetele sunt gaze rezultate din emanaţiile postvulcanice existente în zona de 
curbură a arcului Carpatic din care se utilizează ca factor terapeutic dioxidul de carbon 
existent în proporţie de 95  – 98%. Alături de dioxidul de carbon, gazul mofetarian mai 
conţine şi alte gaze de emanaţie vulcanică: amoniac, sulf, precum şi heliu şi radon în 
cantitate mică care exercită o pulverizaţie a moleculelor de CO2 crescând puterea de 
pătrundere a acestuia.  
      Mofetariul este o încăpere amenajată în trepte, asemănător unui mic amfiteatru, 
creată astfel încât în partea inferioară se acumulează gazul respectiv. Orice mofetă 
trebuie prevăzută cu un sistem de avertizare a nivelului gazului, automatizat sau prin 
observație directă.  

Capacitatea unui mofetariu este de maximum 30 - 50 persoane. 
Pacientul trebuie să stea în picioare, trebuie expus doar de la partea inferioară a 

trunchiului în jos, unde se exercită acțiunea benefică și pentru a evita producerea unor 
intoxicații. 

 Nivelul bioxidului de carbon trebuie să fie sub nivelul inimii. 
Înaintea tratamentului prin mofetă, este recomandat ca pacientul să se odihnească 

5-10 minute. Trebuie evitat vorbitul pe durata tratamentului deoarece pacientul riscă să 
inhaleze gazul. Între cele două tratamente zilnice, acolo unde sunt recomandate de 
către medic , trebuie să existe o pauză de 4-8 ore.  

Vestimentația pacientilor cărora li se recomandă băi mofetice este confecționată 
din țesături rare din bumbac sau lână pentru a permite contactul cât mai complet al 
organismului uman cu gazele mofetariene.  

 
    Durata tratamentului  

Durata unei ședințe nu ar trebui să depășească 20 de minute și se poate face 
numai la recomandarea medicului de recuperare medicală și balneologie. Sunt 
necesare 10 până la 28 de zile de tratament pentru a avea un efect de durată. La început 
ședințele sunt de 5-10-15 minute, până la maxim 20-30 de minute pentru un efect 
terapeutic adecvat. 
   Efecte ale  mofetei 

Se pot trata prin băile de gaz, în special, afecțiunile cardiovasculare, bolile 
dermatologice, gincologice și endocrine, precum și unele afecțiuni ale aparatului 
locomotor – reumatisme cronice degenerative. 

Alte recomandări ale mofetei le avem și în scop profilactic pentru persoanele cu 
risc cardiovascular, pentru cei care suferă de hipertensiune, la cei cu nivel crescut al 
colesterolului, este indicat și fumătorilor, persoanelor care au probleme cu circulația 
precum și celor care lucrează în frig. Este cunoscut, de asemenea, faptul că gazul 
mofetarian are efecte benefice și asupra potenței, fiind recunoscut ca un foarte bun 
afrodisiac natural. 
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Foarte interesant de menționat este faptul că în straturile superioare ale gazelor, 
concentrația de dioxid de carbon este mult mai scăzută, fapt care stimulează 
transportul de oxigen către țesuturile organismului, inclusiv către creier, ceea ce duce 
la creșterea randamentului intelectual. Se știe că mulți scriitori și pictori celebrii 
veneau pentru băile de gaz pentru că acestea le generau adevărate explozii de 
inspirație. 

Potrivit medicului Tatár Márta, de la Spitalul de Cardiologie din Covasna, 
„metoda Covasna”, care îmbină mai mulţi factori terapeutici naturali, respectiv ape 
minerale, mofete şi aer puternic ozonat, este utilizată cu succes în tratamentul a peste 
10.000 de bolnavi anual şi e de părere că aceasta ar trebui mult mai bine popularizată 
pe plan internaţional. 

Mecanismul de acţiune al mofetelor constă, în primul rând, în vasodilataţia 
periferică, prin acţiunea directă a dioxidului de carbon asupra vaselor mici, ceea ce 
duce la încălzirea tegumentului, dar şi la vasodilataţia sistemică (musculară, cerebrală), 
are loc  și inhalarea unei mici părţi din dioxidul de carbon din mofetă. 

Așadar, mofetele - definite ca emanaţii de dioxid de carbon care apar în fazele 
finale ale activităţii vulcanice, prin foraje ori prin degazeificarea apelor minerale, 
mofetele se mai găsesc doar în puţine locuri de pe pământ şi sunt considerate adevărate 
minuni ale naturii, prin rezultatele benefice pe care le au asupra organismului. Printre 
cele deja demonstrate, s-a constată că terapiile cu mofete ajută inlusiv la detoxifierea 
organismului, un beneficiu din ce în ce mai mult exploatat. 

Terapiile cu mofete sunt contraindicate celor care suferă de afecţiuni în stadiu 
acut, boli infecţioase, boli venerice, tumori maligne (cancer de orice tip), unele 
tulburări de ritm cardiac şi decompensare cardiacă avansată. 

Dioxidul de carbon în sine nu este propice vieţii, dar utilizat în scop terapeutic, 
absorbţia lui la nivel tegumentar aduce beneficii deosebite circulaţiei sanguine prin 
vasodilataţia periferică şi sistemică. 

Mofeta naturală are ca efect creşterea fluxului sanguin prin pătrunderea CO2 prin 
piele atât prin tegument cât şi la nivel muscular.  

Acţiunea este directă asupra musculaturii netede a vaselor de sânge mai ales 
asupra vaselor foarte mici (arteriole), acţiune care este considerată superioară 
medicamentelor vasodilatatoare periferice. Se execută în poziţie ortostatică, pentru 
jumătatea inferioară a corpului timp de 5 – 20 minute progresiv.  

Fiind mai greu decât aerul, bioxidul de carbon formează o patură în partea de jos 
a mofetei  – zonă ocupată de jumătatea inferioară a trunchiului, unde exercită acţiunea 
sa benefică.   

Baia cu apă minerală carbogazoasă îmbină efectul factorului termic cu cel  al 
factorului  chimic şi presiunea hidrostatică a apei. CO2 se lasă încet pe tegument 
formând o peliculă de bule de CO2 care exercită o vasodilataţie activă prin stimulare 
microtactilă a tegumentului aflat în imersie.  

Combinarea aceluiaşi factor terapeutic CO2 sub formă de mofetă şi baie creează 
un efect cumulat de vasodilataţie. Aceasta înseamnă o hrănire mai bună a ţesutului şi 
celulelor, preluarea mai rapidă a deşeurilor metabolice normale sau patologice şi 
transportul lor la organele specializate pentru a fi prelucrate şi eliminate, deci 
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reducerea procesului inflamator şi normalizarea proceselor metabolice la nivelul 
organelor, ţesuturilor şi celulelor. 

Dioxidul de carbon CO2 este inhalat şi dizolvat plasmatic, respectiv este absorbit 
cutanat şi are următoarele efecte dovedite experimental la nivelul organismului: 

• pe circulaţie cercebrală: creşte fluxul sanguin cercebral cu 75% , care creşte 
puterea de concentrare şi randamentul intelectual 

• pe circulaţie periferică: hiperemie cutanatã prin acţiune directã pe meta-
arteriole, cu creşterea temperaturii cutanate cu 1.5 – 40C  

• creşterea fluxului sanguin muscular cu 44% în musculatura scheletică  
       •  rol în hemodinamica cordului cu vasodilataţie arterială, scăderea perioadei de 
preejecţie, creșterea perioadei de ejecţie  

• scăderea tensiunii arteriale 
• scăderea catecolaminelor, scăderea lipidelor sanguine 
 
Romania are sansa de a avea asemenea rezerve în câteva stațiuni balneare - 

Balvanyos, Băile Tușnad, Buziaș, Covasna, Slănic Moldova, Sângiorz-Băi ,Vatra 
Dornei - și ar trebui să ne considerăm privilegiați, pentru că mofete se mai găsesc doar 
în foarte puține locuri de pe pământ.  

Printre ele, Franța, Italia, Insula Java și Parcul National Yellowstone din 
America, cu atât mai mult cu cât, la noi, emanațiile de gaz uscat foarte bogat în dioxid 
de carbon (de până la 98%) le face deosebit de eficiente în diferite afecțiuni. 

"Mofetele din zona Covasna, spre exemplu, sunt unice în Europa prin 
concentrația de CO2 din gazele de mofetă. Terapiile cu mofetă sunt benefice pentru 
circulație, sprijinind funcția intelectuală, renală, sexuală și ținând departe bolile 
cardiovasculare".  

Cele mai recente observații arată că mofetele ajuta inclusiv în curele de 
detoxifiere. ,,Azi, oamenii acumulează într-o zi toxine multe și mai periculoase decât 
asimilau într-o singură viață semenii lor acum câteva secole. Pe lângă poluarea 
naturală cauzată de digestie, respirație, metabolism, organismul nostru este poluat și de 
o cantitate enormă de poluanți artificiali, din aer, alimente, detergenți, noxe, produse 
cosmetice, produse de uz casnic, stres, precum și din cauza consumului chiar și 
moderat de alcool și tutun. Unica modalitate de a face față acestei supraîncărcări cu 
toxine este sprijinirea mecanismelor naturale de autocurățare ale corpului prin 
programe periodice de detoxifiere și adaptarea stilului de viață, a obiceiurilor zilnice, 
astfel încât purificarea să aibă întotdeauna un avans față de poluare. Terapiile cu 
mofete sunt foarte utile în astfel de procese", mai spune Dr.Anca Tene, Covasna 
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4. Exploatarea și utilizarea gazelor terapeutice 
 
 Exploatarea și utilizarea gazelor terapeutice cuprinde următoarele procedee și 

tehnici: captarea, înmagazinare – distribuție, consum de gaz, evacuare. 
Captarea gazelor terapeutice este efectuată prin utilizarea unei tehnologii 

specifice care permite colectarea emanațiilor naturale sau din sonde forate, 
înmagazinarea acestora într-un recipient tampon și distribuția prin cădere liberă sau 
pompare la consumator. 

În cazul degazeificării apelor minerale dioxidul de carbon se înmagazinează în 
recipienți de unde poate fi condus și utilizat direct în rețeaua consumatorului terapeutic 
sau în instalații de îmbuteliere sub presiune în vederea utilizării în scopuri industriale 
sau terapeutice. 

 Având în vedere prezența în compozitia gazului mofetarian pe lânga dioxidul de 
carbon în concentratie de peste 90% și a altor gaze, în principal gaz metan, în situațiile 
în care concentrația acestei substanțe este mai mare se procedează la instalarea unui 
separator de gaz. 

Înmagazinarea - distribuția prealabilă a gazelor terapeutice nu este necesară în 
cazul mofetăriilor amenajate în bazele de tratament din stațiuni, care utilizează dioxid 
de carbon colectat direct din emergență. 

În situația în care mofetăriile sunt amenajate la distanță de captarea gazelor 
terapeutice trebuie să se construiască un recipient-rezervor în care dioxidul de carbon 
să poată fi înmagazinat cu sau fără presiune în functie de debitul sursei și de 
capacitatea mofetariului respectiv. 

În situația stocării sub presiune, dioxidul de carbon este dirijat în mofetariu, cu 
debite controlate prin intermediul unor dispozitive de reglare și reducere a presiunii. 
Introducerea dioxidului de carbon în mofetariu este efectuată obligatoriu prin partea 
inferioară a acestuia, instalația de alimentare trebuie să fie prevazută cu armături de 
închidere, reglaj și evacuare a gazului pentru a se putea efectua lucrările de întreținere 
necesare, preîntâmpinarea turbulențelor fiind realizată prin reducerea vitezei gazului 
sub 0,1 m/sec. 

Instalațiile de distribuție a dioxidului de carbon în mofetării cuprind urmatoarele 
componente: a) canale și conducte pentru alimentarea și golirea spațiilor de balneație, 
fabricate din mase plastice, tabla protejată cu vopsele anticorosive, azbociment b) 
armături metalice; c) agregate pentru vehicularea gazelor, în cazul înmagazinării și 
distribuției sub presiune; 

În cazul utilizării dioxidului de carbon înmagazinat în butelii sub presiune ridicată 
trebuie să fie prevazute dispozitive de încălzire a reductorului de presiune și a duzelor 
de distribuție în scopul evitării înghețării acestora. 

Transportul gazelor terapeutice provenite din surse naturale se poate realiza prin 
gravitație, cu excepția situațiilor în care relieful terenului impune efectuarea 
transportului mecanizat realizat de preferință prin crearea de depresiuni de 0,1  - 0,2 
atmosfere. 

Materialele utilizate pentru transportul gazelor sunt reprezentate de conducte cu 
diametre mari, cuprinse între 90 și 220 mm, bine etanșate, fabricate din PVC sau din 
tablă galvanizată. 
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Evacuarea gazelor din mofetării se efectuează în mod continuu, prin prea plin, în 
funcție de procesul propriu-zis de tratament sau pentru golirea periodică a spațiilor de 
balneație pentru intervenții tehnice sau pentru curățire și igienizare. 

 Orificiile de evacuare de la prea plin nu trebuie să fie practicate în exterior în 
direcția vânturilor dominante. Golirea totală a spațiilor de balneație se efectuează prin 
sifonul de pardoseală, prin care se evacuează apa și gazele. 

Mofetăriile sunt amenajări tehnice în formă de amfiteatru, cu contur poligonal, 
pătrat, oval sau rotund, cu număr variat de trepte - gradene, care permit o poziție 
comodă a pacientului în timpul tratamentului. 

 Prin coborâre treptată se pot face “băi” controlate în gaz. Evacuarea gazelor din 
mofetă se efectuează în mod continuu prin guri de evacuare care nu trebuie să fie în 
direcția vânturilor dominante. 

Mofetariile instalate direct pe sursă, umede sau uscate, dupa caz, se construiesc 
din beton, piatra, cărămidă, lemn și trebuie să fie prevăzute cu gradene interioare 
pentru diferite înalțimi. 

Mofetăriile trebuie să fie prevăzute cu sisteme de avertizare a nivelului gazelor 
în locurile de balneație, automatizate sau prin observații și manevre directe. 

Mofetăriile alimentate cu gaze de la distanță se construiesc cu locuri de balneație 
amenajate pentru mai multe persoane în același timp sau individuale, fiind necesară 
existența unui dispecerat care organizează și supraveghează atât seriile de balneație ale 
pacienților cât și instalațiile de alimentare, avertizare, evacuare. 

Orice mofetă trebuie prevăzută cu un sistem de avertizare a nivelului gazului, fie 
că acest lucru se face printr-un sistem automatizat  sau prin observație directă. O 
metodă simplă și la îndemâna oricui de a verifica nivelul (până la ce nivel te-ai 
“scufundat” în amestecul de gaze) este aceea a utilizării unui chibrit aprins, care la 
atingerea interfeței între aer și acumulare, se va stinge. 

Structura constructivă și componenta în plan a mofetăriilor este specifică 
factorului terapeutic respectiv  - gaze terapeutice, o asemenea structură putând să fie 
amenajată izolat ca pavilion de sine stătător sau să fie cuprinsă într-o bază de tratament 
complexă. 

 Capacitatea unui mofetariu este de maximum 30 - 50 persoane concomitent, 
având în vedere că durata unei proceduri este de  20- 25 - 30 minute și că aceasta nu 
este urmată de alta procedură asociată. 
   Ventilația spațiilor de balneație este realizată combinat prin două modalități: 
suprafețe deschise prevăzute cu jaluzele reglabile și orificii de absorbție cu prizele de 
aer la nivelul pardoselii, respectiv la nivelul gazului din mofetariu. 
    În scopul favorizării ventilației naturale, nu trebuie să fie permisă dezvoltarea unei 
pături dese de vegetație în spațiile din vecinătatea mofetăriilor.  
    Iluminarea mofetăriilor este efectuată cu corpuri de iluminat fluorescente, etanșe, cu 
acționare de la punctul de dispecerat. 
     Încalzirea spațiilor de balneție în incinta mofetăriilor este realizată prin radianți 
electrici, restul spațiilor fiind încalzite prin sisteme centrale obișnuite. În cazul 
încalzirii mofetăriilor cu sobe, focarele trebuie să fie manipulate din exterior, cu 
asigurarea prizei de aer. 
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      Dintre gazele naturale, dioxidul de carbon (CO2) a fost recunoscut a fi util şi 
folosit, încă din Antichitate, pentru efectele sale terapeutice. Proprietatea acidului 
carbonic de a produce rapid, intens şi la nivelul întregii vascularizaţii arteriale 
vasodilataţie face să fie un „medicament“ valoros pentru cei cu circulaţie arterială 
deficitară. 
      Emisiile de CO2 (mofetele) se găsesc în jurul munţilor vulcanici, fiind adesea 
asociate cu izvoarele de ape minerale şi carbogazoase (mofete umede). 
      Gazul nu are culoare, miros, gust şi este resimţit doar de organism, prin efectul său 
vasodilatator. Pielea se înroşeşte, apare senzaţia de căldură plăcută, dar se poate  
instala destul de repede şi intoxicaţia cu acid carbonic, manifestată prin dureri de cap, 
ameţeli, greaţă. 

 
Mofete naturale se găsesc la Covasna, Băile Tușnad, Borsec, Buziaş, Vatra Dornei, 
Balvanyos, Balnaş, Harghita Băi, Sângeorz- Băi, Slănic Moldova 

 
5.  Indicaţii terapeutice ale mofetelor. Contraindicații 
 

Indicaţia mofetelor: hipertensiune arterială, tulburări circulatorii periferice 
cronice (arterite, endarterite, sechele după tromboflebite, varice, ulcere varicoase, plăgi 
atone). Sunt  benefice în microangiopatia diabetică, nevralgii, nevrite, scleroza în 
plăci, paralizii, nevroze, boli reumatismale cronice, hipotiroidii. 

 
       1.Afecţiuni cardiovasculare: 
           Arteriopatii: 
          • arteriopatia obliterantă  cronică a membrelor inferioare în stadiul I , II și III. Se  
exclud cele cu indicaţie netă chirurgicală 

 • trombangeita Bűrger 
Cardiopatie ischemică cronică: 
• sechele după infarctul miocardic la interval de minim 6 luni după episodul 

acut, fără tulburări de ritm, fără angor instabil, echilibrate din punct de vedere 
hemodinamic 

• angina pectorală stabilă, angina de efort (aflate sub tratament medicamentos) 
• Hipertensiune arterială stadiul 1 şi 2 - sub control medical fără boli asociate 

care să contraindice tratamentul cu factori naturali 
• Afecţiuni venoase: sechele după tromboflebite superficiale sau profunde, la 

minim 6 luni după episodul acut 
        • Valvulopatii: valvulopatii reumatismale fără tulburări clinice hemodinamice, 
valvulopatii operate fără tulburări clinice şi hemodinamice după 3-6 luni de la 
efectuarea actului operator, cu avizul medicului cardiolog 
         2.Afecțiuni neurolgice  

• sechele după accidente vasculare cerebrale la bolnavi echilibraţi neurologic și  
cardiovascular 
       •boli ale sistemului nervos periferic: radiculopatii, polinevrite, sechele 
posttraumatice ale nervilor periferici 

3.Afecţiuni reumatice: 
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• afecţiuni articulare şi abarticulare de tip degenerativ tip artroze, stadiul cronic 
• afecţiuni degenerative cronice ale coloanei vertebrale – spondiloze 
• boli cronice inflamatorii articulare , cu probe biologice normale 
• reumatisme de focar (după asanarea focarului) 

         •osteoporoza 
         4.Alte afecţiuni: boli endocrine, în general hipofuncţionale, boli de nutriţie: 
diabet zaharat compensat, obezitate, gută, afecțiuni dermatologice (psoriasis, eczeme 
cronice) 

Mofetele au fost folosite de mult în tratamentul mai multor afecțiuni: boli ale 
sistemului arterial, boli cardiace și cardiovasculare, hipertensiune arterială, diferite 
tipuri de boli reumatice, anumite boli ginecologice cronice, probleme de infertilitate și 
impotență. Gazul CO2 are un efect de dilatare asupra vaselor de sânge periferice, 
sporind astfel circulația sângelui în mușchi și țesuturile conjunctive.  

Pe lângă efectul benefic al CO2, ar trebui să fie luat în considerare și efectul 
radonului asupra sănătății pacientului. S-a demonstrat că terapia cu radon la radiații de 
nivel scăzut poate avea un efect pozitiv asupra sănătății, poate induce sau activa 
funcțiile de reparare a ADN-ului, răspunsurile imune. 

Studiile anterioare efectuate în modelele Covasna indică faptul că expunerea 
datorată radonului este mai mică decât valorile recomandate și că aceste valori nu 
reprezintă o problemă de sănătate pentru pacienți. 

 În aceste studii se indică o monitorizare pentru a măsura nivelurile de radon în 
unele mofete din județul Covasna dar, și pentru a determina dozele primite de pacienți 
(în timpul unui tratament). 

Studiile  spun că prin aceste efectele vasodilatatorii scade tensiunea arterială, se 
îmbunătăţeşte activitatea inimii, creşte circulaţia periferică şi sistemică, se 
îmbunătăţeşte capacitatea la efort şi calitatea vieţii, creşte capacitatea de concentrare. 

 
Contraindicaţiile tratamentului mofetic:  
Mofeta este contraindicată în bolile neoplazice, ateroscleroză înaintată, 

insuficienţă cardiacă decompensată, tuberculoza pulmonară. 
• contraindicaţii generale: afecţiuni acute febrile, boli infecţioase, boli venerice 

în stadiul de contagiozitate, purtători de germeni patogeni, stări cașectice, tumori 
maligne sau benigne cu potenţial de malignizare cunoscut, hemoragii de orice natură, 
sarcină, epilepsie, boli de sistem, psihopatii cronice manifeste, boli dermatologice cu 
potenţial de contagiozitate, insuficienţă cardiacă , renală sau hepatică manifestă. 
    •  contraindicaţii specifice: infarct miocardic cu evoluţie severă în faza acută, 
cardiopatii ischemice cu crize frecvente, cardiopatii nedureroase cu tulburări majore de 
ritm sau conducere, valvulopatii cu fenomene de insuficienţă cardiacă sau accidente 
trombotice recente, hipertensiune arterială în stadiul 3 sau HTA cu complicaţii, 
ateroscleroză cerebrală cu tulburări psihice şi de comportament, accidente trombotice 
cerebrale cu sechele neurologice importante.  
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6. Valorificarea balneară a mofetei. Stațiuni balneare recomandate pentru 
mofetoterapiei   

             Stațiunea Balneoclimaterică Covasna 
 
Orașul Covasna, cunoscut ca "Oraşul celor 1000 de izvoare”, dispune de 

mofete publice tradiționale, cum ar fi mofetele Bardócz, Bene și Banu. 
 Una dintre cele mai mari mofete naturale din regiune este Peștera Puturosu din 

Băile Bálványos, de unde sunt eliberați zilnic în atmosferă peste 3000 de metri cubi de 
gaz sulfuros, de unde și  numele de “puturosul”. 

Covasna este în primul rând o stațiune balneoclimaterică ce dispune de o 
varietate de surse de ape minerale, de numeroase mofete (emanații de CO2) și de un 
cadru natural pitoresc, ideal pentru un sejur de relaxare și refacere.  

Situată în centrul țării, la o ora distanță de Brasov și la 3,5 ore de București, 
această stațiune balneară este foarte accesibilă, fiind destul de usor de ajuns aici din 
Moldova, Muntenia și, evident, Transilvania. 
  Aici se află una dintre cele mai mari mofete din lume 

În stațiunea Covasna se află numeroase mofete în cadrul centrelor de tratament 
ale hotelurilor, precum și două mofete tradiționale – Bardócz și Bene – situate în 
centrul orașului, unde conținutul de dioxid de carbon poate atinge concentrația de 
98%. Cu cât concentrația de dioxid de carbon este mai mare, cu atât tratamentul cu 
mofetă (mofetoterapia) este mai eficient în tratarea diferitelor afecțiuni, dar  și în 
creșterea performanței sportive. 
       Printre staţiunile balneare din România, dar şi din Europa, Covasna face parte din 
staţiunile cu caracter unic, datorită bogăţiei sale în resurse naturale care sunt utilizate 
în prevenirea şi tratarea bolilor sistemului cardiovascular. Izvoarele de apă minerală 
sunt folosite în balneoterapie, alături de  mofetoterapie, fiind considerate un remediu 
excelent pentru sănătate . 
      Mofetoterapia are efect revigorant, poate fi benefică şi în creşterea performanţei 
sportive și chiar sexuale, dar în prezent nu există studii clinice în acest sens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mofetă Covasna 
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Mofeta Spitalului de Cardiologie Covasna 
 
Spitalul de Cardiologie din Covasna este un spital unic în ţară prin profilul său 

de cardiologie şi de recuperare cardiovasculară, deservind întreaga ţară. 
În anul 2010 s-au aniversat 50 de ani de la înfiinţarea instituţiei, de atunci 

spitalul poartă numele doctorului Benedek Géza, fondatorul instituţiei şi timp de 26 ani 
şi directorul acesteia, cu contribuţii esenţiale, determinante în dezvoltarea spitalului. 

Cea mai mare mofetă din Covasna și una dintre cele mai mari din lume este cea 
de la Spitalul de Cardiologie, care ocupă o suprafață de 100 mp și poate deservi în 
același timp pană la 100 de persoane. 

 Mofeta spitalului este recunoscută ca fiind și una dintre cele mai frecventate din 
lume deoarece aici, la spital, se efectuează zilnic până la 500 de proceduri de 
tratament. 

“Metoda Covasna” 
Covasna este destinația ideală pentru cei care sunt interesați de tratarea bolilor 

cardiovasculare, a afecțiunilor tubului digestiv, metabolice, ale sistemului neuropsihic, 
reumatice sau ginecologice.  

În ce constă această metodă? Este cât se poate de simplu: aer curat, cura cu ape 
minerale și tratament cu mofete, toate aceste elemente fiind specifice stațiunii 
Covasna. 

 Metoda funcționează prin eliminarea principalilor factori de risc în diverse 
afecțiuni, cu rol în reducerea hipertensiunii arteriale, a nivelului de lipide din sânge și a 
greutății corporale, renunțarea la fumat. Acest tratament nu este indicat în cazul bolilor 
infecțioase, tumorilor maligne, decompensări cardiace , tulburări de ritm cardiac. 

Acestă metodă combină tratamentul medicamentos, în cazul afecţiunilor 
cardiovasculare, cu elementele specifice oraşului Covasna (mofete, cură de apă 
minerală, aerul specific) și a fost elaborată de dr. Benedek Géza, fostul director al 
Spitalului de Cardiologie din localitate. Prin această metodă, un regim de viaţă 
ordonată, o dietă sănătoasă şi mişcarea zilnică stau la baza tratării bolilor 
cardiovasculare  

 
Indicaţii de tratament  în stațiunea balneară Covasna  
 Afecţiuni cadiovasculare: cardiopatia ischemică cronică dureroasă şi 

nedureroasă, sechele după infarct miocardic, la minim 3 luni de la externarea din 
spital, insuficienţă mitrală şi aortică compensată, valvulopatii opérate la minim 6 luni 
postoperator 

 Afecţiuni ale tubului digestiv: gastrite cronice hiperacide, ulcer gastroduodenal, 
dischinezie biliară, colecistite cronice litiazice şi nelitiazice, stări după ficat operat, 
pancreatite cronice 

 Afecţiuni metabolice: diabet zaharat compensat 
 Afecţiuni ale sistemului neuropsihic: nevroze 
 Afecţiuni reumatice: reumatisme cronice degenerative şi inflamatorii în stadii 

cronice  
Afecţiuni ginecologice: metroanexită cronică  
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Contraindicaţii de tratament în stațiunea balneară Covasna 
 Afecţiuni în stadiul acut, boli infecţioase, boli venerice, tumori maligne (cancer 

de orice tip), unele tulburări de ritm cardiac, decompensare cardiacă avansată.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamentele balneare care se fac la Covasna au  rezultate excepţionale  în 
recuperarea bolilor cardiovasculare. 

 Reşedinţa judeţului cu acelaşi nume este staţiune turistică de interes naţional, 
lansată pe piaţa internaţională, recunoscută ca fiind staţiunea “inimii” sau “Oraşul 
celor 1.000 de izvoare”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Calitatea resurselor minerale utile de care dispune Covasna este unică, atât în 

România, cât şi în restul Europei, şi au făcut obiectul unor studii şi cercetări complexe, 
beneficiind de o metodologie modernă de investigaţie cu izotopi radioactivi. 

 De asemenea, aerul din Covasna este încărcat cu aerosoli răşinoşi şi cu ioni 
negativi, benefici sănătăţii. 

 Apele minerale din stațiune au o compoziţie fizico-chimică foarte variată: 
carbogazoase, bicarbonatate, clorurosodice, iodate, feruginoase şi uşor sulfuroase, cu o 
mineralizare totală de 3.2-22.4 g/l. 

 Băile cu ape minerale  carbogazoase şi mofetele reprezintă un factor terapeutic 
foarte bun    în tratamentul hipertensiunii arteriale. Efectul vasodilator care asigură 
reducerea tensiunii arteriale este benefic, atât pentru inimă, cât şi pentru circulaţia 
periferică. Mofetele au ajuns să fie denumite "laboratoare de însănătoşire", iar 
împreună cu apele minerale carbogazoase oferă unicitate ofertei. 
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Indicațiile mofetei de la Covasna 
Mofeta de la Covasna este indicată  în tratamentul  afecțiunilor cardio-vasculare, 

respectiv a bolilor vasculare periferice cronice, a hipertensiunii arteriale stabile, a 
cardiopatiei ischemice cronice cât și la tratarea afecțiunilor aparatului locomotor 
cronice, în afecțiuni reumatismale cronice. 

Tratamentul la mofetă se poate face numai la recomandarea medicului iar durată 
unei ședințe este de 20 minute. Pentru a avea un efect de durată, sunt necesare 10 până 
la chiar 28 zile de tratament.  

Contraindicațiile mofetei de la Covasna 
Această procedură este interzisă persoanelor care suferă de cardiopatie 

ischemică,  cu tulburări de ritm cardiac, sau celor care au suferit un infarct miocardic 
recent. De asemenea, mofeta este contraindicată în hipertensiunea arterială de gradul II 
și III, în insuficiență cardiacă, în ateroscleroză celebrală.  

 
De asemenea, baia de gaze are efecte benefice și asupra potenței, fiind 

recunoscut ca un foarte bun afrodisiac natural întrucât dinamizează potența sexuală la 
bărbați prin procesul de vasodilatație. Se știe că mulți scriitori și pictori celebri veneau 
pentru băile de gaz pentru că acestea le generau adevărate explozii de inspirație.  

 
Ape minerale 
 
În Stațiunea Vâlcele, de lângă Sfântu Gheorghe, cândva mai celebră decât 

Karlovy Vary, există un izvor de apă minerală cu un conținut  mare de magneziu, 335 
de miligrame la litru și este indicat în boala secolului- stresul, în gastrite cronice, ulcer 
cronic, osteoporoză. Oameni importanți au venit de-a lungul timpului la Vâlcele pentru 
a face cură cu apă minerală și băi ''clocotitoare'', printre care Carol I și regele 
Ferdinand al României.  

Malnaş Băi: Apa minerală de la Complexul din Malnaș este feruginoasă, 
carbogazoasă şi calcică. Această apă minerală se poate folosi în cura internă în 
afecțiuni ale aparatului digestiv și renal cronice. Băile carbogazoase  sunt indicate în  
tratamentul afecțiunilor cardio-vasculare, a bolilor vasculare periferice cronice, 
respectiv hipertensiuna arterială stadiul I,  cardiopatia ischemică cronică , dar și în 
afecțiuni ale aparatului locomotor stadiul cronic. 

Șugaș Băi este o mică și cochetă stațiune de vacanță aflată în apropierea 
municipiului Sfântu Gheorghe. Aici  se găsește izvorul Elisabeta, folosit de sute de ani 
ca remediu împotriva bolilor hepatice și a gastritelor cronice. 

În nordul județului, la Balvanyos, se află ''izvorul de ochi'', care este recomandat 
pentru conjunctivite.  

Autoritățile locale s-au gândit că ar putea atrage turiștii în zonă dacă ar 
reconstrui aceste băi tradiționale, așa cum erau ele odinioară. Nu neapărat pentru 
efectul curativ, cât mai ales pentru ineditul lor. 

Odată cu ele au reînviat o tradiție — claca. Unii oameni au venit cu munca, alții 
cu materialele, iar alții cu mâncarea pentru voluntari. Așa au fost refăcute o parte 
dintre aceste piscine, la Cernat, Bodoc, Olteni, Peteni și Hătuica, unde orice turist 
poate petrece în liniște câteva ore departe de vacarmul orașelor și grijile de zi cu zi.  
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Astfel, turiştii care ajung în zonă au nenumărate posibilităţi de a petrece timpul, 
în afară de tratament. 

Oamenii din diferite zone au ales să participe la încurajarea turiştilor şi astfel 
oferă turistului prin diferite activiţăţi de: pictat turte dulce, curăţat pâinea proaspăt 
scoasă din cuptor, cioplit în lemn, cusut manual şi multe alte tradiţii.  

Datorită activităților post- vulcanice din Ţinutul Secuiesc, aici  există numeroase 
izvoare minerale (aproape jumătate din resursele de apă minerală din România), astfel 
încât aceasta este una dintre cele mai importante resurse naturale ale regiunii. 

 Apă minerală este numită de localnici borviz (apă de vin), denumire dată de 
gustul uşor acid al băuturii.  

Gustul şi compoziţia apei minerale sunt determinate de compoziţia minerală a 
straturilor de rocă de pe locul descoperirii gazului. Astfel, apele minerale din Ţinutul 
Secuiesc sunt foarte variate, dar predominant apar în forme de ape carbonate, 
bicarbonate, cu calciu, cu magneziu, cu fier, cu sulf şi sub forma unor ape uşor saline.  

O altă activitate post-vulcanică specifică este emanația gazelor, aşa-numita 
mofetă, care aduce la suprafață cantităţi mari de dioxid de carbon, pe lângă oxigen, 
azot, vapori de apă şi hidrogen sulfurat. Numele provine din cuvântul latin mephitis, 
ceea ce înseamnă „evaporare mirositoare ”. 

Pentru localnici apa minerală este băutura de zi cu zi. Ei au cunoscut şi au folosit 
apa minerală din cele mai vechi timpuri, deşi cele mai vechi înregistrări privind efectul 
lor benefic şi vânzarea lor se găsesc în documentele de arhivă din secolul al XVIII-lea. 
Conform acestora, utilizarea apei minerale pe de o parte s-a efectuat şi se efectuează şi 
astăzi ca fiind materia primă a băilor şi pe de altă parte ca materie primă pentru 
băutură şi produse farmaceutice. Apa minerală saturată cu diferite substanţe minerale 
şi chimice este utilizată în principal pentru tratamentul afecţiunilor cardiovasculare, 
locomotorii, gastro-intestinale şi neurologice. 

 În Transilvania , în zona  Ţinutul Secuiesc, ca şi în alte părţi ale monarhiei 
austro-ungare, moda băilor a înflorit în secolul al XIX-lea. Printre cele mai populare 
staţiuni balneare şi de recreere se numărau Băile Tuşnad, Vâlcele, Bodoc, Malnaş-Băi, 
Băile Bálványos, Băile Homorod, Topliţa, Corund şi Băile Seiche. 

 Băile termale din Ţinutul Secuiesc au fost comparate în secolul al XIX-lea cu 
cele mai renumite băi din Monarhie, astfel Băile Seiche au fost numite „Gastein-ul 
Secuiesc” şi Corund „Gleichenberg-ul Transilvaniei”.  

Comerţul cu apă minerală a întărit şi reputaţia Ţinutului Secuiesc, deoarece 
Borsec nu a fost doar una dintre cele mai importante centre balneare, ci a fost şi 
aşezarea cu cea mai mare vânzare de apă minerală. 

 La fel ca apele minerale, şi mofetele sunt utilizate în scopuri medicinale, în 
special pentru tratarea şi prevenirea afecţiunilor cardiovasculare şi locomotorii. 

 Cele mai cunoscute mofete din Ţinutul Secuiesc includ Pokolsár-ul din 
Covasna, mlaştina Borsáros din Sâncrăieni, Büdös-ul din Sântimbru, peştera Büdös din 
Turia şi mofetele din Băile Şugaş, Băile Tuşnad şi Borsec. 

 Conform unei legende din Ţinutului Secuiesc, un turist în urma consumării mai 
multor pahare de pălincă a suspinat: „Nici nu ştiu cum poți rămâne treaz într-o regiune 
unde chiar şi apa minerală se numeşte apă-de-vin”. Apa minerală chiar şi numai pentru 
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numele ei ar putea fi o marcă pentru regiune, să nu mai vorbim de faptul că 
Transilvania prin zona Ţinutului Secuiesc este o „super-putere de apă minerală ”. 

 Apele minerale şi mofetele sunt elemente atât de caracteristice şi unice ale 
culturii şi naturii din zonă, încât acestea ar putea constitui baza mărcii turistice şi 
gastronomice a regiunii.  

S-ar putea organiza expediţii tematice, degustări de apă minerală, meniuri cu apă 
minerală, băi cu apă minerală, festivaluri de apă minerală şi mofetă, care ar putea 
contribui semnificativ la stimularea vieţii culturale, turistice şi economice a regiunii. 

Prin tratamentul cu mofetă și apele minerale carbogazoase  pentru pacienții cu  
boli reumatismale degenerative, cu probleme de circulație sau ale sistemului nervos, 
Covasna a dezvoltat un turism balnear, ce atrage anual zeci de mii de turiști de toate 
vârstele care vor să se trateze.  
 

Izvoare de apă minerală 
Covasna mai este numită şi, oraşul apelor minerale datorită bogăţiei sale în 

izvoare de apă minerală. Unele se folosesc pentru băi curative, altele pentru cură 
internă, dar totodată şi ca apă de masă. 

În centrul oraşului puteţi degusta mai multe izvoare de apă minerală naturală, 
astfel  izvorul Kati, izvorul Elvira şi din Izvorul de lângă Şcoală. 

Izvorul Elvira 
 Se află în parcul central, aici, de fapt, apa minerală curge din două izvoare 

diferite, reunite într-unul singur, dintre care unul este foarte sărat, localnicii 
recomandându-l pentru atenuarea mahmurelii, fiind numit şi „izvorul beţivilor”, cu 
efecte terapeutice asupra problemelor gastro-intestinale.  

Ambele izvoare au fost exploatate înainte de 1989, apa primului ajunge la 
suprafaţă de la 75 de metri adâncime, fiind utilizată pentru cură internă de către 
pacienţii hotelurilor, precum şi de către localnici. Izvorul Elvira are o apă puternic 
feruginoasă, bicarbonată, clorurată, sodică, hipotonă, carbogazoasă, fiind recomandată 
după deferizare pentru cură internă în caz de enterocolite, cure de diureză, afecţiuni 
care necesită cure de colereză. 
        Izvorul Kati 

 Izvorul se află în faţa hotelului Hefaistos. Are un gust foarte plăcut, apa lui este 
preferată de localnici ca şi apă de masă. Caracteristicile sale sunt: bicarbonată, 
clorurată, sodică, hipotonă, carbogazoasă, fiind recomandată pentru tratarea 
enterocolitei. La Dăneşti, în 2010, la Aquarius – festivalul apei minerale din Ţinutul 
Secuiesc a fost premiată  cu premiul al treilea dintre celelalte 40 de izvoare. 
      Izvorul de lângă Şcoală 

 Il găsim în spatele hotelurilor Cerbul şi Căprioara, în vecinătatea Liceului 
„Kőrösi Csoma Sándor”. Apa lui este feruginoasă, bicarbonată, clorurată, sodică, 
carbogazoasă, hipotonă. Indicaţii terapeutice: sindrom nevrotic, tulburări circulatorii 
arteriale şi venoase cronice, hipertensiune arterială în forme uşoare. 

 
     Zona Băii Balvanyos este o zonă vulcanică, datorită căreia există numeroase 
izvoare minerale și gaze naturale, cu efecte diferite, benefice asupra sănătății. 
Balvanyos este zonă turistică veche, tradițional populară. Oamenii folosesc din 
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vremurile vechi izvoarele lor de apă minerală, care sunt cuprinse în piscine de lemn, 
sau  ca  apă terapeutică. Cu mai mult de un secol înainte, locuitorii din împrejurimi au 
vizitat Băile Csiszar și Peștera Puturoasă cu caii și căruțele. 

        Cea mai frumoasă parte a Băilor Bálványos, o renumită baie de apă minerală o 
reprezintă Băile Csiszar, care este alcătuită din 7 bazine pentru baie, 8 izvoare de apă 
minerala, o mofetă-sulf, clădiri cu destinaţie turistică. Acestea sunt situate în mijlocul 
pădurii şi au căi de acces. 

 

  

 
Unde vă puteți caza în stațiunea Covasna?  
Cine îsi dorește să facă tratament în stațiunea Covasna poate alege mofetele din 

cadrul centrelor de tratament ale hotelurilor, care sunt deschise pe tot parcursul anului. 
Tratamentul cu mofetă trebuie să fie  indicat de către medic. 

 
Există numeroase oferte de sejururi pentru turismul balneoclimateric în 

Covasna, care se modifică în funcție de sezon. Spre exemplu, Hotel Cerbul 3*, cât și la 
Hotel Covasna 3*, ambele dispunând de centre de tratament.  

Atât pentru turismul de sanatate, cât și pentru un sejur de relaxare, se recomandă 
Hotel Mercur 4*, în renumita zonă Valea Zânelor din stațiune, care oferă servicii 
wellness și facilități sportive. O alta variantă de cazare este Hotel Clemont 4*, situat la 
2,5 km de orașul Covasna, într-o zona liniștită, cu un cadru natural deosebit. Hotelul 
este modern și dispune de o zona SPA unde se efectuează tratamente de înfrumusețare 
și de sănătate.  
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Excursii în judet: vizite la conace, la mesteșugarii tradiționali și plimbări în 
natura 
 

Județul Covasna mai poartă numele de “Ținutul Conacelor” deoarece aici se află 
160 de conace și castele, unele dintre ele fiind restaurate și introduse în circuitul 
turistic. Pot fi efectuate excursii în împrejurimi, vizite la  conacele din zonele rurale 
unde meștesugarii tradiționali, care vă vor primi cu caldură în atelierele lor.  

Este ocazia să cunoașteți dogari, fierari, tamplari și sculptori , să învățați din 
meseria lor transmisă cu mândrie din generație în generție, dar și să degustați turta 
dulce, pălinca și renumitul kurtoskalacs chiar la el acasă. În județ se pot face 
numeroase activități recreative – trasee de aventura la Balvanyos Adventure Park, 
cursuri de echitație, plimbări organizate cu căruța, sau cu Mocanița chiar în stațiunea 
Covasna, pe Valea Zanelor . 

Căi de acces spre Covasna: rutier: București – Brașov (E 60) – Covasna (DN 
11); Bacău – Targu Secuiesc – Covasna (DN 11); Miercurea Ciuc – Sfântu Gheorghe – 
Covasna (DN 12 si DJ 49); feroviar: stația C.F.R. Covasna pe linia Sfântu Gheorghe – 
Bretcu 

 
Stațiunea Balneoclimaterică Băile Tușnad 
 
Staţiunea Balneoclimaterică Băile Tuşnad este  denumită şi "Perla Ardealului", 

este situată în partea de sud  a Depresiunii Ciucului, la o altitudine de 650 m, între 
Munţii Harghita şi Bodoc, într-un frumos defileu al Oltului. 

 Temperatura medie anuală este de 8°C ( iulie 17,5°C, ianuarie -7°C), cu ierni 
reci şi nebulozitate redusă. 

Zona a devenit cunoscută în urma vindecării miraculoase a unui fiu de cioban 
ceea ce a atras atenţia asupra apelor cu efect curativ din zonă. 

 Despre izvoarele de ape minerale cu efecte curative din zona staţiunii Băile 
Tuşnad se menţionează încă din secolul al XVIII-lea. Staţiunea a fost distrusă în 
timpul revoluţiei din 1849, ulterior fiind reconstruită,  pentru ca apoi în anul 1861 să 
fie cunoscută sub numele de Băile Tuşnad, iar în anul 1968, prin Hotărârea Consiliului 
de Miniştri, Băile Tuşnad devine oraş. 

Contextul geografic și bogăția factorilor terapeutici naturali: bioclima, 
numeroasele surse de ape minerale terapeutice, gazele naturale terapeutice și apele 
termale au favorizat dezvoltarea balneologie și turismului balnear  în zonă. 
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          Băile Tușnad 
 
Factorii naturali terapeutici:  
  

1.Apele minerale terapeutice. 
 Categoriile de ape minerale din Băile Tușnad sunt: carbogazoase, clorurosodice, 
calcice, magneziene, feruginoase, bicarbonate, hipotone cu o mineralizare totală de 
0,68-17,86 g/litru.  
Sunt ape din surse naturale care îndeplinesc anumite criterii în ceea ce privește 
caracterele fiziochimice, au efecte farmacodinamice asupra organismului și sunt 
folosite în scop profilactic şi terapeutic. 
Aceste izvoare de ape minerale sunt folosite în : 
Cura internă-crenoterapie: Izvorul nr.1 Stănescu; Izvorul nr.3 Apor; Izvorul nr.4 
Mikes; Izvorul nr.5 Rudy 
Cura externă-balneație: Izvorul nr.7, Izvorul nr.8,  Izvorul nr.2 (băile calde Ana). 

Compoziţia apelor minerale: 

Izvorul Stănescu: debit 405 l/h, temperaturi de 7°C, pH 6,2 este natural carbogazoasă, 
bicarbonatată, sodică, calcică, magneziană, hipotonă. 
 
Izvorul Apor: debit 7200 l/h, temperaturi de 7°C, pH 5,3 natural carbogazoasă, 
feruginoasă, clorurată , bicarbonată, sodică, calcică, hipotonă. 
 
Izvorul Mikes: debit liber, temperaturi de 14°C, pH 5,6 natural carbogazoasă, uşor 
feruginoasă, clorurată, bicarbonată, sodică, hipotonă. 
2.Mofeta - emanaţia naturală de dioxid de carbon.  

Mofeta de la Băile Tuşnad   este amenajată tehnic în formă pătrată, cu un număr de 
trepte, care permite o poziție comodă a pacientului în timpul tratamentului. Nivelul 
bioxidului de carbon trebuie să fie în partea inferioară a corpului. 
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   Utilizarea gazului mofetarian în practica medicală se justifică prin posibilitatea 
folosirii exclusive a proprietăților gazului de dioxid de carbon, prin eliminarea 
presiunii hidrostatice, a factorului termic și micromasajul bulelor de gaz ce se 
supraadaugă în baia cu apă minerală carbogazoasă. 

 Dioxidul de carbon utilizat în scop terapeutic, prin absorbția lui la nivel tegumentar 
aduce beneficii deosebite circulației sanguine prin vasodilatația periferica şi sistemică.  
Prin tradiţie, și aici, nivelul gazului este stabilit cu chibritul , unde se stinge este 
considerat drept locul până unde urcă nivelul de bioxid de carbon. 

Indicaţia majoră a mofetelor : profilaxia secundară şi recuperarea în boli 
cardiovasculare, afecțiuni reumatismale cronice 

Mofeta Băile Tușnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mofetă Băile Tușnad 

 



26  

3.Bioclimatul. Stațiunea Băile Tușnad are un climat de depresiune intramontană de 
cruțare, cu nuanțe tonice stimulente, bogat în aeroioni negativi și aerosoli. Această 
bioclimă are urmatoarele caracteristici: valori moderate ale temperaturii vara, scăzute 
iarna, valori scăzute ale presiunii atmosferice, durata medie de strălucire a soarelui. 
Complexul de factori climatici determină reacții adaptative: 
a.Punerea în repaus a funcțiilor neurovegative și endocrine 
b.Antrenarea mecanismelor de termoreglare 
 
Indicaţiile climatoterapiei 
A.Profilactice: stări de surmenaj fizic și/sau intelectual, nevroza astenică (forme 
hiperreactive), tulburări funcționale la pubertate sau climax pe fond hiperreactiv, 
persoane cu risc profesional supuse unor noxe, Stări de convalescență, 
 B. Curative 
Nevroza astenică 
Afecțiuni bronhopulmonare stabilizate 
Hipertiroida beningnă și boala Basedow 
Suferințe hematologice(anemii) 
TBC pulmonar, extrapulmonar stabilizat 
Afectiuni cardiovasculare cronice 
Obezitare 
Afectiuni aparatiuni aparat locomotor cronice 
 
Forme de aplicare a climatoterapiei: 
Helioterapia prin expunerea organismului la radiația solară (radiații infraroșii și 
ultraviolete) în scop profilactic și/sau terapeutic 
 Aeroterapia prin expunere parțială sau totală în aer liber fără radiații solare (la umbră 
sau în ore/zile fără soare) 
Cura de teren - o formă a terapiei în mișcare, asociată cu aeroterapia. Pentru cura de 
teren sunt stabilite trasee standardizate în ceea ce privește lungimea, diferența de nivel, 
pantele incluse, ritmul de mers, în funcţie de afecţiune . Traseele pentru cura de teren 
sunt marcate, amplasate în zone împadurite cu elemente peisajistice atractive. 
 
          Unii autori cred că băile cu dioxid de carbon (CO2) pot fi o metodă terapeutică 
eficientă pentru recuperarea bolilor coronariene, infarctului miocardic, accident 
vascular cerebral, pentru tratamentul insuficienței venoase cronice, a bolilor 
inflamatorii. funcţionale (Irie și colab.,2005, Toriyama și colab., 2002). 

Efectele terapeutice ale băilor minerale carbogazoase se bazează pe acțiunea 
dioxidului de carbon și mai puțin pe acțiunea farmacodinamică a sărurilor minerale din 
compoziția apei minerale. 

Într-o baie completă, se absorb prin suprafaţa pielii între 10 şi peste 80 
ml/min/m² CO2, în medie 30ml/min/m² de CO2 (echivalent cu 1,8-4,5 l/h), depinzând 
de concentraţie, metoda de măsurare şi temperatură. CO2 este absorbit de către corp de 
100 ori mai puternic decât apa (Pratzel, 1984). 

O largă varietate de indicaţii ale băilor cu apă minerală carbogazoasă este 
menţionată în literatura de specialitate, în timp ce dovezi clare din trialurile controlate 
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există doar pentru o minoritate dintre ele, în principal pentru tulburările cronice 
circulatorii bazate pe boli aterosclerotice cum ar fi boala arterială periferică ocluzivă, 
ulceraţiile trofice, microangiopatiile de diverse origini, şi hipertensiunea arterială 
uşoară (Resch KL, Just U., 1994). 

Conform observaţiilor clinice, efectele băilor cu CO2 asupra subiecţilor umani 
sunt: 

-bradicardia; 
-modificări uşoare ale tensiunii arteriale; 
-creşterea temperaturii pielii expuse 

      Un studiu asupra mecanismului molecular a arătat că vasodilatația indusă de CO2 
în vasele de sânge periferice este legată de o scădere a concentrațiilor de oxigen-
hemoglobină, o creștere a presiunii parțiale a oxigenului și o reducere a pH-ului 
țesutului periferic.  

Un studiu recent (Italia) a investigat efectele specifice băilor cu dioxid de 
carbon (CO2)  aplícate succesiv (apă îmbogățită cu dioxid de carbon, 1553 mg CO2 
per kg apă) asupra eliberării radicalilor liberi din plasmă și a capacității totale de 
antioxidanți la pacienții cu arteriopatie cronică obliterantă periferică stadiul 2. În acest 
studiu s-a demonstrat o reducere a stresului oxidativ după 2 săptămâni de terapie 
balneară cu apă minerală carbogazoasă (Dogliotti G. și colab.,2011) 

Pe baza datelor studiului din Italia , unii susțin că există motive să credem că o 
creştere a activităţii de neutralizare a radicalilor liberi este benefică în bolile arteriale 
ocluzive şi că această activitate poate reduce răspunsul inflamator sistemic şi local 
constatat după leziunile de ischemie-reperfuzie (Lau et al.,1991). Agentul neutralizator 
ar putea fi băile cu apă minerală carbogazoasă (Hashimoto and Yamamoto, 2004). 

Totuşi, efectul inhibitor asupra radicalilor liberi derivaţi din oxigen poate 
explica doar în parte eficienţa acestui tratament (Resch şi Just, 1994; Hartmann și 
colab., 1991). 

Deși au fost raportate numeroase utilizări ale băilor carbogazoase, efectul în 
cardiopatía ischemică nu este încă suficient cunoscut. Cardiopatia ischemică este 
produsă de ateroscleroza coronariană, patogeneza acesteia fiind explicată prin ipoteza 
disfuncției endoteliale, rolul stresului oxidativ și al sistemelor antioxidante în bolile 
cardiovasculare sunt în curs de cercetare (Bobescu E.,2007 ).  
        Un studiu privind mecanismul molecular a arătat că vasodilatația indusă de CO2 
la nivelul vaselor de sânge periferice este legată de activarea  cascadei de semnalizare a  
monofosfatului de guanozină a oxidului nitric și angiogeneză prin inducerea sintezei 
factorului de creștere endotelial vascular (VEGF) ( Fabry R, Monnet P, Schmidt J.și 
colab.,2009). 
    VEGF determina o creștere a permeabilității vasculare și recrutează celule 
endoteliale progenitoare din măduva osoasă (Matsumoto T , Bando H, Toi  M.,2001), 
creste rata de mitoză a celulelor endoteliale, fiind un agent puternic vasodilatator 
 ( Elbaz M.,1999).  
       Un alt mecanism al CO 2 este efectul Bohr, care se pare a fi responsabil pentru 
modificările după aplicarea acestuia, scăderea concentrațiilor de oxigen- hemoglobină, 
creșterea presiunii parțiale a oxigenului și scăderea pH-ului țesutului periferic (Sakai 
Y, Miwa M, Oe K și colab.,2011). 
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Dacă saunele finlandeze clasice pot fi construite în orice colț al lumii, mofetele 
depind în totalitate de amestecul special de gaze vulcanice care izvorăsc din adâncurile 
pământului. Asemenea minuni naturale se găsesc în foarte puține locuri din lume. 
Printre țările privilegiate se numară – din fericire – și România.   

Absorbția dioxidului de carbon la nivelul tegumentelor aduce cu sine o serie de 
beneficii pentru  circulația sanguină, stimulând vasodilatația periferică și sistemică. 
Datorită acestor proprietăți terapeutice speciale, mofetele devin unul dintre cele mai 
eficiente remedii pentru inimă. 

La nivel mondial, accidentul vascular cerebral reprezintă una dintre cauzele 
principale de  morbiditate și mortalitate, deoarece anual „ucide” cinci milioane de 
oameni și provoacă dizabilități severe aproximativ aceluiași număr de pacienți.  

Studiile prospective arată că această afecțiune crește an de an, atât ca incidență, 
cât și ca prevalență, apreciindu-se de experții Organizației Mondiale a Sănătății că 
accidentele vasculare cerebrale vor deveni până în anul 2030 principala cauza de 
mortalitate. 

În 2013, conform unei statistici a American Heart Association, Romania ocupa 
locul trei în lume la femei și patru la bărbați în ceea ce privește mortalitatea 
cardiovasculară. 

Recuperarea în afecțiunile cardiovasculare (infarct miocardic, patologie arterială 
și venoasă periferică cronică, post-interventie chirurgicală pentru o boală cardiacă) ar 
trebui să fie formată dintr-un cumul de măsuri legate de sănătate, începând cu 
exercițiile fizice și până la reducerea nivelului de stres.  

Scopul recuperării cardiace este de a ajuta pacienții să-și recâștige forma fizică 
avută anterior, de a preveni accidentele vasculare cerebrale ulterioare și de a crește 
calitatea vieții, respectiv șansa de supraviețuire a bolnavilor. 

Efectele benefice ale mofetelor și ale apelor minerale carbogazoase în 
tratamentul afecțiunilor cardiovasculare este recunoscută prin observații clinice,  însă 
este nevoie de studii clinice ulterioare. 

În modificarea stilului de viață la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, un rol 
important îl au stațiunile balneoclimaterice cu profil cardiovascular: Covasna, Băile 
Tușnad, Buziaș, Vatra Dornei. 

 Aici, se utilizează în cadrul curelor balneare factorii naturali terapeutici, 
respectiv apele minerale carbogazoase, mofetele, climatul, alături de dietoterapie, 
antrenament fizic  la efort, electroanalgezie, ritmicitatea somnului și a alimentației, 
eliminarea sau reducerea excesului alimentar, a consumului de tutun. 

Efectele antrenamentului fizic pot fi multiple: 
- creșterea toleranței la muncă- toleranța la efort fiind principala 

măsură pentru aprecierea capacității de muncă a unui bolnav 
- creșterea rezistenței la efort și stress 
- adaptarea aparatului cardiovascular la efort 
- creșterea toleranței față de hipoxie și hipercapniee 

 
Mofetele au un rol important în recuperarea după boli cardiovasculare sau ca 

masură de prevenție în cazul pacienților predispuși să dezvolte hipertensiune arterială,  
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la cei cu afecțiuni cardiovasculare cu rezerve funcționale limitate, sau cu arteriopatii 
cronice obliterante.  

Un studiu clinic efectuat la Băile Tușnad (DOGARU G. și col., 2017,2018) a 
avut ca și obiectiv urmărirea eficienței factorilor naturali terapeutici în scopul 
continuării tratamentului de recuperare într-o stațiune balneoclimaterică de profil la 
pacienții post accident vascular cerebral. Aceștia au fost evaluați clinic înainte și la 
sfârșitul tratamentului prin scala Tinetti pentru echilibru, testul de evaluare a mersului 
pe o distanță de 10 metri, respectiv scala Quality of life. La sfârșitul tratamentului, s-a 
constatat o îmbunătățire a distaței de mers, a echilibrului și a calității vieții acestor 
pacienți, mai ales la cei care vin anual sau de două ori pe an la tratamentele balneare. 
     Rezultatele acestui studiu sunt în acord cu studiile internaționale care au arătat 
faptul că efectele benefice și de durată (pe termen mediu și lung) ale băilor cu CO2, 
dar și ale tratamentelor balneare, pot fi obținute numai prin aplicații seriate care 
determină eficacitatea finală a acestora. 

     S-a dovedit că metodele de BALNEOTERAPIE nu conduc doar la modificări 
favorabile în sfera motorie, ci și la un efect pozitiv asupra stării psihologice a 
pacientului. 

      Politicile publice de sănătate/profilaxie, ar trebui să ia în considerare posibilitatea 
subvenționării a două bilete de odihnă și tratament pe an. Astfel încât, persoanele cele 
mai vulnerabile să poată beneficia de două cure de tratament pe an, pentru 
maximizarea efectului benefic al curelor balneoterapeutice 

 
Cum se desfăsoară terapia cu mofete la Băile Tușnad? 
 
Mofetoterapia sau baia mofetică are loc în spațiul special amenajat. Pacientul stă 

în picioare, în timp ce dioxidul de carbon formează un fel de „patură” invizibilă în 
partea inferioară a mofetei (până la nivelul inimii). 

 Nivelul de dioxid de carbon este verificat din jumatate în jumatate de oră în 
timp ce pacientul se „scaldă” în amestecul binefăcător de gaze. 

 Pe lângă beneficiile pentru sanatate, mofetele induc și o senzație foarte placută 
de relaxare, stimulâd respirația și transportul de oxigen către țesuturile din organism.  

Tratamentul se face doar pe baza unei recomandari medicale și durează până la 
20 de minute. Inițial se începe cu 5 minute în prima zi, a doua zi 10 minute, a treia zi  
15 minute, restul tratamentului câte 20 de minute, dar depinde și de reacția și răspunsul 
organismului la tratament.  

Emisiile de CO2 (mofetele) se găsesc în jurul munţilor vulcanici, fiind adesea 
asociate cu izvoarele de ape minerale şi carbogazoase (mofete umede).  

Pe tot parcursul tratamentului pacientul este supravegheat. 
Indicații- Mofetoterapia  este indicată în anumite afecțiuni, respectiv arteriopatii 

periferice cronice stadiul I, II, si III, arterite cronice , venopatii, ulcere gambă, 
cardiopatie ischemică cronică stabilă, hipertensiune arterială stabilă stadiul 1 și 2, boli 
dermatologice, ginecologice, reumatisme cronice degenerative cronice.  
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Contraindicaţii- Cardiopatie ischemica instabilă, tulburări de ritm, insuficiență 
cardiacă, hipertensiune arteriala stadiul 3, boli renale, afecțiuni respiratorii, afecțiuni 
acute. 

Cum se desfășoară baia cu apă minerală carbogazoasă la Băile Tușnad? 
Temperaturile folosite la băile carbogazoase se situează sub valorile de 34°C, 

sub temperatura de termoindiferenţă a apei. La băi, există şi acţiunea mecanică a 
bulelor de bioxid de carbon asupra tegumentului, realizând un micromasaj, efectul 
termic al apei şi efectul chimic prin resorbţia directă prin tegument a CO2. 

Băile carbogazoase au actiune calmantă asupra sistemului nervos central. 

Baia cu apa minerală carbogazoasă creşte fluxul sanguin arteriolar din piele, fapt 
demonstrat cu fluvograful, efectul vasodilatator fiind direct proporţional cu 
concentraţia de bioxid de carbon din baia minerală. Bioxidul de carbon se absoarbe 
prin piele chiar dacă nu face bule gazoase. Există o vasodilatatie a arteriolelor și a 
anastomozelor arteriovenoase. 

Efectele apelor minerale carbogazoase: 

1.Vasodilatatoare periferice cu solicitare moderată cardio - circulatorie sistemică. 

2.Vasodilatatoare cerebrale produse de bioxidul de carbon. 

Durata băii este de 20-30 de minute. Se pot efectua individual sau în cadrul bazinului 
din interiorul bazei de tratament. 

Ritmul: 1 ședință pe zi sau la 2 zile. 

Efectul hipotermizant al băii cu CO2 se echilibrează după baie într-un interval de 30-
60 min 

.  

Vizită la mofeta de la Băile Tușnad- Congresul Național de Balneologie 2015 
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Workshop - Băile Tușnad, Hotelul O3zone, 5 noiembrie 2016 ,,Prevenţia şi 
tratamentul de recuperare în afecţiunile cardiovasculare. Efectele terapeutice ale 
mofetelor și ale apelor minerale carbogazoase,, organizat de UMF "Iuliu 
Haţieganu"Cluj-Napoca și Asociaţia Română de Balneologie - Filiala Cluj 

 

 

Workshop - Telemedicina și terapia virtuală posibile noi tehnologii în 
recuperarea medicală și în stațiunile balneare, organizat de UMF "Iuliu 
Haţieganu"Cluj-Napoca și Asociaţia Română de Balneologie - Filiala Cluj -7 
Noiembrie 2015 - Băile Tuşnad, Hotel Ozon 

 
 
 
 

https://balneologietransilvania.ro/activitate/workshop-baile-tusnad-hotelul-o3zone-2016
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Indicaţii de tratament în stațiunea Băile Tușnad: 
 

 Apele minerale carbogazoase din stațiune  sunt folosite în mod tradițional pentru 
efectele lor vasodilatatoare în profilaxia, terapia și recuperarea bolnavilor 
cardiovasculari. 
Afecțiunile cardiovasculare cu indicație de tratament  balnear sunt: 
Cardiopatiile ischemice cronice:  
 Forme dureroase și nedureroase în perioada de alcamie 
 Sechele după infarct miocardic la minimun trei luni de la externarea din spital  
 Hipertensiune arterială  esențială, în stadiul 1 și 2 fără boli asociate,  hipertensiune  
arterială secundară fără semne de insuficiență renală; 
 Valvulopatii:  insuficiența mitrală sau aortică, forme compensate,  valvulopatii 
operate, la 3 luni de la intervenția chirurgicală  
 Arteriopatii periferice: forme arterosclerotice,  funcționale de tip Raynaud, 
 acrocianoză 
 Boli venoase cronice: stări dupa tromboflebită superficială la minimum patru 
săptămâni de la faza acută, stări dupa tromboflebită profundă la minimum 6 luni după 
faza acută, varice operate dupa 3 luni de la intervenția chirurgicală 
 
Persoanele cu forme de risc pentru boli cardiovasculare : sindrom dislipidemic, 
obezitate , condiții de viață și de muncă stresante, tensiune arterială cu valori oscilante, 
fumatul, antecedente heredocolaterale 
Tipul de cură Profilaxie primară-Cură de sănătate pentru risc cardiovascular 

  
 Afecțiuni neurologice centrale 
Sechele hemiplegice: hemiplegie după accident vascular acut sau traumatisme 
cerebrale, la minimum 6 luni după accident vascular 
Sechele după AVC cu deficit motor redus, deplasabil echilibrați cardiovasculari 
Tipul de cură Profilaxie secundară a recidivelor şi de recuperare 

  
Afecțiuni funcționale de tipul nevrozelor: nevroze astenice de diferite forme și 
persoanele predispuse la nevroze 
Tipul de cură Profilaxie primară –Cură de sănătate antistres și terapeutică 

  
Cure balneogeriartrice(pentru vârstnici) 
Afecțiuni vasculare periferice: varice, sechele după tromboflebite, arteriopatii 
periferice arterosclerotice cronice 
 Programe de socializare cu accent pe calitatea vieții 
 
Există și contraindicații specifice: infarct miocardic cu complicație și evoluție severă 
în faza acută , cardiopatie ischemică nedureroasă cu tulburări grave de ritm, conducere 
sau cu  insuficiență cardiacă, accidente tromboembolice recente,  insuficiență cardiacă, 
 arteroscleroza cerebrală cu tulburări psihice,  accidente trombotice cerebrale cu 
tulburări sechelare neurologice importante,  boli renale decompensate,  tulburări ale 
metabolismului hidroelectrolitic. 
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Indicaţii ale apei minerale de la Băile Tușnad sub formă de cură de băut- 
crenoterapie: 

  
 Afecțiuni ale tubului digestiv și hepatobiliare 
 La persoane cu factori de risc pentru afecțiuni digestive, cu alimentație nerațională și 
consum de alimente iritante (alcool, cafea, condimente), stres 
Tipul de cură Profilaxia primară-cura de sănatate pentru repaus digestiv 
  
La persoane  cu afecţiuni digestive:  
Gastroduodenite cronice cu disfunții secretorii clorhidropeptice în perioada  de acalmie 
Ulcer gastric sau duodenal în perioada de acalmie 
Sechele după stomac operat 
Enterocolopatii cronice nespecifice 
Afecțiuni ale vezicii urinare și căilor biliare de tip dispepsie, diskinezie, colecistite 
cronice nelitiazice, litiază biliară 
Sechele după colecistectomie 
Hepatite cronice forme stabilizate 

  
 Afecțiuni ale rinichilor și căilor urinare 
Persoane cu factori de risc pentru infecții urinare sau litiază renală: diateze urice, 
oxalice, infecții urinare frecvente,  munca la temperaturi înalte-Tipul de cură 
Profilaxie primară- Cura de sănătate pentru diureză 
Bolnavi cu litiază renală 

  
Afecțiuni metabolice, de nutriție și endocrine 
Diabet zaharat  cu manifestări clinice și complicații specifice de tip microangiopatii și 
neuropatii, macroangiopatii,  Obezitate 
 
Cantitatea de apă minerală consumată, ritmul de administrate, izvorul recomandat, 
toate acestea sunt indicate de către medicul de recuperare medicală și balneologie după 
consultația prealabilă, care va urmări și efectele clinice ale acestora. 

Spre deosebire de terapia medicamentoasă care uneori este însoțită de efecte 
secundare, crenoterapia, dacă este administrată corect, nu determină efecte secundare 
decât foarte rar. 

Apele minerale administrate în cură internă nu sunt active în doze unice, efectul lor 
devine aparent după o administrare de 20-30 zile. 

Administrate în cură internă, apele minerale influențează mai întâi funcțiile aparatului 
digestiv și, după ce se rebsorb, influențează metabolismul hidroelectrolitic și aparatul 
urinar, prin acțiune asupra parenchimului renal, asupra căilor urinare, asupra 
compoziției urinei. 

Condițiile de suprasolicitare, alimentația nerațională cu mese neregulate și exces de 
alimente iritante, alcool, tutun, cafea, medicamente fac ca frecvența suferințelor 
digestive să fie la ora actuală foarte mare. 
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Trebuie respectate anumite reguli privind tehnica de administrare: 

► În stațiune, apa minerală trebuie băută la izvor. 

► Numai când bolnavul este imobilizat la pat, cura poate fi făcută în cameră sau pe 
terasă, utilizând apă proaspăt recoltată de la izvor. 

 ► Doza de apă prescrisă va fi băută în înghițituri mici, repetate în ritm de 2-3 pe 
minut. Acest ritm crește toleranța gastrică față de apa minerală. 

 ► Apele se administrează, de obicei, la temperatura lor naturală. Încălzirea prealabilă 
la baie marină este indicată în formele spastice digestive și biliare; constipațiile atone 
beneficiază de apa rece. 

 ► Orarul administrării dozelor este corelat cu cel al meselor, în general, folosindu-se 
trei prize pe zi. Prima doză se ia dimineața, pe stomacul gol, cea de-a doua înaintea 
mesei de prânz, iar ultima înaintea cinei. 

Apa minerală de la izvorul nr. 3 din Băile Tușnad, cu o mineralizare totală de 3351,0 
mg/l, este recomandată în boli cronice ale ficatului, steatoza hepatică. 

      În acest context a fost efectuat un studiu experimental la Băile Tușnad (DOGARU 
G. și col.,2016,2017,2018) care a avut ca și obiectiv evidențierea efectelor biologice 
ale apei minerale în ficatul alcoolic indus experimental asupra țesutului hepatic. În 
urma analizelor biochimice, a analizelor de microscopie optică și electronică (ME-
fig.1. fig2) , s-a ajuns la concluzia că apa minerală de la izvorul nr. 3 din stațiunea 
Băile Tușnad are unele  proprietăți hepatoprotectoare, prin capacitatea sa de a diminua 
acțiunea toxică a alcoolului în hepatocite și a păstra foarte aproape de normal structura 
și funcția hepatică, însă este nevoie de studii clinice în continuare  

 

 
Figura nr.1 Celula hepatică-microscopie electronică 
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Figura nr.2 Țesut hepatic-  nuclei sferici, mitocondrii numeroase cu aspect normal, 
reticulul endoplasmatic granular, rugos, dispus în profile paralele sugerând 
intensificarea procesului de sinteză proteică, picături lipidice mult diminuate, nucleu 
cu trei nucleoli sugerând o intensificare a sintezei proteice. 
 

 
Lucrarea a fost premiată  la al 41-lea Congres ISMH, Societatea Internaţională de 
Hidrologie Medicală şi Climatologie (ISMH)  organizat în perioada 19 - 21 mai 2016, 
la Bucureşti, împreună cu Asociaţia Română de Balneologie  
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Izvorul nr.3 Băile Tușnad 
 

 
 
Izvorul nr.4 Băile Tușnad 
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     În stațiunea Băile Tușnad se  fac tratamente de cel puțin 5 decenii, însă un au 
existat  date statistice referitoare la efectele în timp ale acestor tratamente de 
recuperare medicală, ci doar observații clinice. Prin urmare, obiectivul unui studiu 
(DOGARU G. și col., 2018)   a fost de a cunoaște percepția pacienților asupra calității 
și eficienței acestora privind ameliorarea clinică a simptomatologiei, mai ales că foarte 
mulți pacienți vin anual sau chiar de doua ori pe an pentru tratament. 

      Astfel, în perioada octombrie-decembrie 2017 au fost luați în studiu un număr de 
394 de pacienți, din cadrul bazei de tratament al S.C. Tușnad S.A. din stațiunea 
balneoclimaterică Băile Tușnad. Distribuția geografică a provenienței pacienților după 
județul de domiciliu, se suprapune tangențial peste toată suprafața României. Dar mai 
mult de jumătate dintre pacienți provin din județele Harghita, Covasna și Mureș 
(28.17%, 12.44%, respectiv 9.90%).  

    Înainte de tratament, bolnavii au fost evaluați printr-un chestionar special creat 
pentru a investiga diferite informații clinice cu privire la eficiența tratamentelor din 
stațiunea balneoclimaterică Băile Tușnad.  În ceea ce privește intervalul de timp la care 
pacienții au observat o ameliorare clinică după terminarea procedurilor, majoritatea 
bolnavilor au declarat că au observat o îmbunătățire a stării de sănătate sau a calității 
vieții, în general, după două săptămâni de la terminarea procedurilor (43-47 %) sau 
chiar după o săptămână (34-37 %). Cei mai puțini dintre subiecți au afirmat că s-au 
simțit mai bine după trei săptămâni (aproximativ 12 % pentru ambele analize) sau 
chiar după o lună de la terminarea procedurilor (3-4%) . Urmărind retrospectiv 
ce simptom clinic s-a ameliorat mai evident, în urma efectuării tratamentelor s-a 
observat: majoritatea  pacienților (55-61 %) au raportat ameliorarea durerii, atât în 
cazul persoanelor care vin regulat în stațiune, cât și în cazul celor care vin ocazional; 
 secundar, bolnavii au observat o îmbunătățire a calității vieții în proporție de 22-24% 
(fără diferențiere în cazul frecvenței venirii în stațiune);  îmbunătățirea calității 
mersului și/sau creșterea independenței funcționale a fost raportată de un număr mai 
mic pacienți (9-10% și respectiv 5%) comparativ cu simptomele anterior prezentate. 
Analiza privind durata efectului tratamentului se constată că toți pacienții au raportat o 
durată mai mare de o lună, cu frecvența maximă a celor care resimt efectul pe o durată 
de 2-6 luni după plecarea din stațiune (54-62%). Iar aproximativ o treime dintre 
pacienți (33 %) au afirmat că efectul tratamentelor depășește șase luni. De asemenea, 
s-a constatat că frecvența cea mai mare a duratei maxime a efectelor pozitive (mai 
mult de 6 luni după efectuarea tratamentului) se înregistrează la grupul de vârstă 61-70 
ani. Pentru celelalte grupe de vârstă, frecvența scade cu până la 10 %, în cazul 
persoanelor care vin ocazional în stațiune. Însă, pentru pacienții care vin regulat la 
tratament (o dată sau de două ori pe an), frecvența ridicată a efectului de lungă durată 
(mai mult de 6 luni) se menține și la grupurile cu vârstă mai înaintată (71- 80 ani și 
mai mult de 80 de ani). 

      Studiile științifice publicate arată că factorii meteorologici care influențează cel 
mai mult creșterea durerii în articulații sunt: presiunea atmosferică scăzută, 
temperatura scăzută și umezeala ridicată. 
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       Un studiu recent publicat  (Croitoru AE,  DOGARU G și colab.,2019) a fost 
efectuat și în țara noastră, în cadrul bazei de tratament din stațiunea balneoclimaterică 
Băile Tușnad. Obiectivul studiului a fost de a analiza cum percep pacienții anumite 
schimbări ale vremii, și cum le influențează acestea durerea articulară. Studiul a fost 
efectuat pe un număr de aproximativ 400 de pacienți, cu vârsta medie de 67 ani, toți 
fiind diagnosticați cu patologie reumatismală degenerativă, fie spondiloză, coxartroză 
sau gonartroză. 64.39% dintre pacienți au afirmat că vremea senină, fără ploaie și 
nebulozitate, nu le agravează niciodată durerea reumatică. Însă atunci când se 
înregistrează o înrăutățire a vremii, 66.95% dintre bolnavi au observat întotdeauna o 
creștere în intensitate a durerilor articulare. 

     Pentru majoritatea pacienților, durerile devin insuportabile atunci când se modifică 
următorii parametrii meteorologici: 

        •când temperatura aerului scade brusc (73.79% dintre subiecți au declarat acest 
lucru); 

•atunci când umezeala relativă crește brusc (65.81%); 

•când se înregistrează ceață/aer cețos (46.72%); 

•când nebulozitatea crește brusc (69.80%). 
      Un număr mare de pacienți (31.91%) au afirmat că pot prevedea cu trei zile înainte 
schimbarea vremii. În timp ce unii (31.34%) resimt o durere mai intensă cu o zi 
înainte. Dar și în prima parte a zilei în care s-a înregistrat schimbarea vremii. Acest 
fapt coincide cu schimbarea masei de aer în straturile superioare ale troposferei. De 
asemenea, în studiu se arată că femeile sunt mai meteosensibile decât bărbații: 55.2% 
dintre femei au spus că vremea le influențează în mod categoric, față de 42.6% dintre 
bărbați. 

    Este foarte importantă cunoașterea unor aspecte legate de bioclimatologie și 
meteosensibilitate la pacienții care ajung într-o stațiune balneară. Mai ales dacă sunt 
diferențe de altitudine și climă între mediul unde locuiește pacientul și altitudinea 
stațiunii în care ajunge acesta. Poate apărea o reacție a organismului, stresul 
bioclimatic cu disconfort general. De aceea este necesar ca înainte de începerea 
tratamentului balnear să se acorde pacientului 2-3 zile de acomodare la clima stațiunii. 

 
Obiective turistice în zonă şi împrejurimi 
  
Lacul Sfanta Ana (950 m) situat la 25 km de staţiune, lac de origine vulcanică, unicat 
în Europa Centrală şi de Est 
Tinovul Mohos (1056 m) situat lângă Lacul Sfânta Ana, declarat rezervaţie naturală,  
cu specii rare de plante 
Biserica franciscana baroc din Şumuleu (35 km) care deţine una dintre cele mari 
instalaţii de orgă din Ardeal 
Lacul Rosu (115 km.) cel mai mare baraj natural din Romania 
Defileul raului Olt, Stanca Şoimilor (848 m) 
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Balvanyos  cu Ruinele Cetătii Balvanyos, Cimitirul păsarilor (prăpastie cu emanaţie de 
hidrogen sulfurat) 
Cheile Varghişului - Poiana Narciselor (monument al naturii) 
Unde vă puteți caza în stațiunea Băile Tușnad?  
 

Cine dorește să facă tratament în stațiune, cu mofetă sau băi cu apă minerală 
carbogazoasă, se pot efectua în cadrul centrelor de tratament ale hotelurilor Tușnad , 
Ciucaș ,  tratamentele  trebuie indicate de către medic, după consultația prealabilă. 

 
Există numeroase oferte de sejururi pentru turismul balneoclimateric în stațiune , 

care se modifică în funcție de sezon. Spre exemplu, Hotel O3ZONE 4* cu o modernă 
zona SPA, cât și la Hotel Tușnad, Hotel Ciucaș , ambele dispunând de centre de 
tratament, sau numeroase pensiuni. 
 
          Stațiunea balneoclimaterică Borsec   
 
 Staţiunea balneoclimaterică Borsec supranumită și ”Perla Carpaţilor ”este 
situată în nord-vestul judeţului Harghita, la o altitudine medie de 900 m, la o distanţă 
de 120 de Piatra-Neamţ, 28 km de Topliţa și130 km de Tg-Mureş.  
 În  anul 1805 a început construcţia unei fabrici de sticlă pentru îmbutelierea apei 
minerale. Primele sticle cu apa minerală Borsec au fost captate de la izvoarele numărul 
1 şi 2 și  ieşeau pe poarta fabricii în 1806, multe dintre ele cu destinația Viena. 
        Efectele terapeutice ale izvoarelor de ape minerale au fost recunoscute pe plan 
internțional primind medalia Târgului Internațional de la Viena (1873), apa de Borsec 
fiind numită "Regina Apelor Minerale", medalia de argint și Diploma de Onoare la 
expozițiile organizate în 1876 la Berlin și respectiv, Trieste, Diploma de Onoare a 
Expoziției de la Paris (1878). 
        Astfel stațiunea devine cunoscută în toată lumea, datorită efectelor benefice ale 
acestor ape minerale bogate în calciu, magneziu şi sodiu, iar în anul 1953, Borsec 
devine staţiune balneo-climaterică (cea mai importantă din Transilvania),  
   Apele minerale reprezintă cea mai importantă resursă minerală din depresiunea 
Borsecului. Conţinutul ridicat de dioxid de carbon şi debitele mari fac posibilă 
valorificarea acestor izvoare atât în cura balneară, cât şi în industria alimentară.  
 În Borsec sunt peste 15 izvoare de apă minerală carbogazoasă naturală, având 
compoziție chimică apropiată, stabilă în timp și debite variabile.   

 În cura internă, cura de băut,  izvoarele din Borsec sunt indicate: 

-în afecțiuni  digestive : gastrite cronice hipo-sau normoacide, dispepsii, enterite 
uşoare  

-în hepatite cronice posthepatitice, afecţiuni ale căilor biliare, sechele după intervenţii 
pe căile biliare. 

-în boli de nutriţie: diabet zaharat tip II, compensat şi echilibrat, gută şi diateză urică. 
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-în boli endocrine : hipertiroidii uşoare. 

-în boli ale rinichilor şi ale căilor urinare: nefrite cronice fără insuficienţă renală, 
pielite, pielonefrite, cistite cronice, litiazele urinare acide, sechele după operaţii asupra 
căilor urinare 
În cura externă sub formă de balneatie apele minerale de la Borsec sunt  indicate în 
afecțiuni  ale aparatului cardiovascular cronice, fără fenomene de insuficienţă cardiacă, 
valvulopatii compensate, hipertensiunea arterială esenţială stadii 1 și 2, arteriopatii 
cronice obliterante în stadii incipiente, sechele după tromboflebite. 
 

 
Izvorul Boldizsár/Madonna/ Horia (Izvorul 3) 

 

 
Izvorul Lázár/ Crişan (izvorul 6)  
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Baia tradiţională Borsec 
 
 Poiana Zânelor  este un anasamblu de izvoare minerale amenajate sub formă de 
bazine în aer liber, folosite în principal în cură externă.  
 

 
 
 
        Statiunea dispune și de o mofetă (la Scaunul Rotund), care a fost reconstruită la 
începutul anilor 2000. Astfel, în noua clădire pot face tratamente un număr  de până la 
zece persoane odată. 
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Indicaţii ala mofetei Borsec: 
Boli cardiovasculare (arteriopatii periferice cronice, venopatii, ulcere de gambă),  HTA 
stadiul 1 şi 2, valvulopatii reumatismale fără tulburări hemodinamice, reumatisme 
cronice degenerative articulare, scop profilactic la persoanele cu risc cardiovascular  şi 
efecte benefice în impotenţa sexuală. 
Contraindicaţii: 
Cardiopatia ischemică, persoane cu tulburări de ritm cardiac, după un infarct miocardic 
recent, valvulopatii evolutive, HTA stadiul 3 şi 4, boli digestive şi renale, bolile 
pulmonare cronice cu disfuncţii ventilatorii medii şi severe. 
Tratamentul de face numai la recomandarea medicului de recuperare medicală și 
balneologie . 
Atracţii turistice-Poiana Zânelor şi „cariera de travertin”, Grota Urşilor, Peşterea de 
gheaţă, Izvorul Străvechi (Mofeta), Şapte izvoare, la 1 km de centrul staţiunii. 
 

Stațiunea balneoclimaterică Slănic Moldova 
 
Slanic Moldova este o stațiune  cunoscută pentru izvoarele minerale descoperite 

înca din anul 1801. De-a lungul timpului, apele minerale de la Slănic Moldova au fost 
recunoscute la numeroase expoziții internaționale (Paris, Viena, Frankfurt), fiind 
comparate cu Karlovy Vary, Vichy sau Aix-les-Bains . 
        Pentru captarea mofetelor, în stațiunea Slănic Moldova au fost amenajate spații  
speciale, care oferă pacienților confort în timpul ședintei de tratament , pentru a se 
putea folosi în scop terapeutic gazul natural mofetic de  la izvoarele 3 şi 11 cu 
provenienţă legată de fenomenele vulcanice din Munţii Harghita. 
 

 
 
 
Mofeta Slănic Moldova 
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Indicații ale mofetoterapiei 
 

În scop profilactic, la persoanele cu risc aterosclerotic și cardiovascular (hipertensiune 
arterială, colesterol crescut, fumători, sedentari, cu factori ereditari, persoane care 
lucrează în frig, etc.) 
Dintre vasculopatiile periferice: arteriopatii mixte obliterante stadiul I și II, angiopatie 
diabetică, arterite reumatismale, sindrom postrombotic, în fiebopatii operate, cu 
insuficiență venolimfatica reziduală.  
 
Contraindicații ale mofetoterapiei: 
Cardiopatie ischemică cu crize frecvente , cu tulburări de ritm 
Infarctul miocardic recent 
Valvulopații cu fenomene evolutive sau insuficiența cardiacă 
Stenoza mitrală sau aortică 
Hipertensiune arterială stadiul 2 și 3, sau cu complicații 
Insuficiența cardiacă, indiferent de cauză 
Arteroscleroza cerebrală 
 Insuficiențe venoase stadiul II-III 

 
Situată în estul României, stațiunea, supranumită “Perla Moldovei”, are un 

climat intramontan, cu aer pur, lipsit de praf și particule ce pot provoca alergii, bogat 
în aerosoli rășinosi și ioni negativi, fiind o stațiune cu sezon permanent. 
       Stațiunea Slanic Moldova este renumită pentru izvoarele sale de 
ape carbonate, bicarbonatate, ușor sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice, hipotonice, 
 oligominerale  

 
 
Un sejur la Slanic Moldova este recomandat în afecțiuni ale aparatului digestiv 

(gastrite cronice hipoacide și hiperacide, ulcere gastrice și duodenale cronice , colite 
cronice), afecțiuni hepatobiliare (diskinezie biliară, colecistite cronice), afecțiuni ale 
căilor respiratorii-astm bronsic alergic, traheobronsite cronice, rinosinuzite cronice,  
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boli profesionale, afecțiuni metabolice și de nutriție, afecțiuni ale rinichilor și ale căilor 
urinare, afecțiuni neurologice periferice, afecțiuni post-traumatice, afecțiuni asociate 
(reumatisme degenerative sau artroze, afecțiuni endocrine, ginecologice, nevroze 
astenice), afectiuni cardiovasculare. 

Găsim  aici mofete, alături de microclimatul de salină (de la Salina Târgu Ocna) 
și  apele minerale naturale. 

Se pot face cure interne cu ape minerale, aerosoli și inhalatii, băi cu apă 
minerală încalzită, hidroterapie, kinetoterapie, electroterapie, psihoterapie, meloterapie 
și geriatrie. 

Aerul puternic ozonat, bogat în ioni negativi, se aplică în cadrul curei de teren. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvoare Slănic Moldova 
 
Fiind însoțite ȋntotdeauna de izvoare cu apă minerală,  stațiunea Slănic Moldova 

e locul ideal ȋn care s-au amenajat spații speciale pentru a capta mofetele și a beneficia 
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din plin de efectele acestora asupra sănătății (de altfel, stațiunea este celebră pentru 
izvoarele sale tămăduitoare).  

Terapia prin scufundarea în gaze terapeutice se poate face și în Slănic Moldova, 
însa cele mai frecventate sunt cele din Harghita și Covasna 

 
 
 
 

Nagy mofeta 
 

 

 Stațiunea balneoclimaterică  Sângeorz Băi  

         Este situată în partea nordică a României, în județul Bistrița-Năsăud, în amonte 
de Someșul Mare, în partea de Sud a Muntilor Rodnei, într-o zonă deluroasă, la o 
altitudine de 435-450 m, fiind înconjurată de dealuri înalte, acoperite de pășuni și 
păduri de fag sau conifere.        

     Stațiunea are numeroase izvoare de ape minerale bicarbonatate, clorate, sodice, 
calcice, magneziene, hipertonice și izotonice, nămol mineral și mofete. săli de 
gimnastică medicală. 

    Indicații terapeutice: afecțiuni ale tubului digestiv,   afecțiuni hepato – biliare, 
afecțiuni metabolice și de nutriție, afecțiuni reumatismale, afecțiuni cardiovasculare 
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Mofeta Sângeorz Băi  
 
 
Stațiunea balneoclimaterică Buziaș 
 
Stațiunea este situată în județul Timiș, în partea de sud-vest a țării, în 

depresiunea Buziașului, Câmpia Banatului, la o distanță de 34 km de orașul Timișoara. 
În anul 1796 a fost făcută cea mai veche analiză a apelor minerale de la Buziaș 

de către farmacistul Timișorean Cechinni , unde apelor minerale li s-a recunoscut 
valoarea terapeutică iar  în 1819 Buziaș a fost declarată oficial stațiune balneară .În 
1874 a fost inaugurat la Buziaș primul ștrand cu apă minerală din Europa. 

Buziaşul a fost între 22-26 august 1886 gazda Congresului al XIII-lea al 
medicilor şi naturaliştilor din Ungaria şi Transilvania cu participarea unor specialişti 
din Asia şi Europa. 

Apele minerale carbogazoase  se pot utiliza sub formă de cură externă, băi cu 
apă minerală încălzită, sau sub formă de crenoterapie de la buvetele din parcul Buziaș. 

Sursele de apa sunt amplasate în parcul staţiunii Buzias, mineralizarea acestora 
fiind 5000-6000 mg/litru, dioxidul de carbon fiind de 2000-2600 mg/litru, PH-ul fiind 
de 6,5. 
       Indicații terapeutice: afecțiunile cardiovasculare cronice ,  afecțiuni  neurologice 
centrale,  afecțiuni  ginecologice, afecțiuni reumatismale cronice , afecțiuni  
metabolice, de nutritie și endocrine , boli dermatologice. 
     Sub forma ce crenoterapie, cura de băut, le indicăm în : enterite, enterocolite 
cronice , gastrite hipo/ anacide ,  ulcere gastro-duodenale cronice ,  afecțiuni  cronice 
hepato-biliare 
    Mofeta naturală este obținută prin extragerea gazului din apele carbogazoase și are 
următoarele concentrații: gaz carbonic 95-98%, metan 0,76%, azot 0,8% și oxigen 0,2-
1% 
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      Muzeul Balnear din Buziaș datează din 27 septembrie 1987 din iniţiativa 
Întreprinderii Balneoclimaterice Buziaş şi a Consiliului Popular Buziaș. Muzeul are 
specific balnear, scoţând în evidenţă efectul terapeutic al apelor minerale din Buziaş în 
afecţiunile cardiovasculare, circulatorii şi hipertensiune arterială.  
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Buziaș-Primul Muzeu Balnear din România 
 
 
 
Stațiunea balneoclimaterică Vatra Dornei 
 
Stațiunea Vatra Dornei,  numită și "Perla Bucovinei", este situată la o altitudine 

de 802 m în Depresiunea Dornelor, la 112 km distanță de Suceava și 89km de Bistrița 
Năsăud. 

Un aspect deosebit de important este prezența izvoarelor minerale, care dau o 
notă specifică zonei Țării Dornelor. Astfel zăcămintele de ape carbogazoase sunt în 
număr de 37 de  izvoare, care apar pe teritoriul localitaților Poiana Cosnei, Dorna 
Candrenilor, Poiana Negrii, Vatra Dornei, Ortoaia, Saru Dornei, Panaci, Glodu, 
Darmoxa, Brosteni. Se mai cunosc surse de ape minerale și la Poiana Stampei, 
Dornișoara, Neagra Sarului și Dragoiasa. 

Factori naturali terapeutici din stațiune sunt: 
            -izvoarele cu apă minerală carbogazoase, bicarbonatate, calcice, magnezice și 

Sulfuroase 
            -mofete naturale cu concentrație mare  de CO2 

   -nămolul de turbă din zona Poiana Ștampei 
 
Indicații de tratament : 
Pentru  profilaxie: persoane sănătoase și aparent sănătoase cu factori 

predispozanți spre îmbolnăvire, persoane cu surmenaj fizic și intelectual, cu fond 
nervos hiperactiv, cu sedentarism, noxe 
         Afecțiuni ale aparatului cardiovascular: boala cardiaca ischemică și infarctul 
miocardic sechelar necomplicat, boli vasculare simple, hipertensiune arterială, 
ateroscleroza, boli ale arterelor periferice și ale venelor. 
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Afecțiuni ale aparatului locomotorii: artroze și spondiloze stadiul cronic, 
reumatism abarticular, afecțiuni post traumatice, post protezare, afecțiuni neurologice 
(pareze, paralizii, nevrite, nevralgii) 

Afecțiuni asociate: boli ale aparatului respirator (bronșite cronice, astm bronsic 
cronic , boli profesionale), ale aparatului digestiv, boli ginecologice ( afecțiuni 
inflamatorii cronic),  anemii, diabet zaharat tip 2 compensat , obezitate. 

 
Obiective turistice 
Muzeul Etnografic al Bucovinei, amplasat în clădirea Primariei, Muzeul 

Vânatorii și al Știintelor Naturale, Patinoarul din Parcul Vatra Dornei, Catedrala Sfânta 
Treime, Parcul Naţional Călimani şi zona Dornelor , Parcul staţiunii, declarat 
rezervaţie dendrologică ale cărei alei urcă din centru staţiunii pe pantele inferioare ale 
Dealului Negru (1300 m),  Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean, 
Muzeul Oului, Mănăstirea Putna, Voroneț, Sucevița, Moldovița, Mina Cacica, 
Herghelia Lucina. 

 

 
Vatra Dornei-Parcul balnear 
 

 
Vatra Dornei- Izvorul Sentinela 
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Cum poate fi utilizat  CO2 la domiciliu? 
 
CO2 este un gaz care se poate aduna şi păstra sub presiune într-o butelie de oţel, 

fiind apoi folosit pe scară largă şi la producerea sifonului sau barbotarea berii în 
butoaie. 

Buteliile de CO2 se pot cumpăra sau împrumuta de la distribuitori. Acestea 
trebuie să fie prevăzute obligatoriu cu un reductor, ca şi buteliile de aragaz, care permit 
reglarea emisiei şi dozarea. Fiind un gaz greu, acesta se lasă la pământ în gropi, căzi, 
bazine, găleţi, ca şi o ceaţă densă, numai că CO2 nu este vizibil, de aceea se poate 
folosi pentru tratamente locale, pentru picioare folosind două găleţi mai mari sau 
cădiţe, racordate cu câte un furtun la bateria CO2. 

La gura fiecărei găleţi se leagă strâns, ca un manşon, câte un sac de plastic, al 
cărui capăt liber se strânge în jurul picoarelor introduse  în găleată, ca un ciorap. 

Când se dă drumul încet la robinetul buteliei, sacii de plastic se umflă progresiv 
ca două baloane moi, în felul acesta având posibilitatea „să vedem“ şi să controlăm 
prezenţa gazului. 

Stând pe un scaun, bolnavul introduce picioarele în găleţi, chiar şi cu ciorapii, 
deoarece CO2 trece uşor prin ţesături, chiar şi prin piele. 

Durata tratamentului este de 20 de minute/şedinţă, de 1-2-3 ori/zi, timp de două-
trei săptămâni sau cât este nevoie. 

Atenţie mare, însă, la butelie, care nu trebuie să scape gaz, pentru că acesta să nu 
se împrăştie în încăperi ermetice. În felul acesta s-ar putea produce intoxicaţii ca de la 
o sobă înfundată. Geamurile încăperii în care se face tratamentul se lasă deschise, 
pentru a exista un sistem frontal de aerisire. 

Cantitatea de gaz necesară la o şedinţă (cât să umple o găleată) este egală cu 
cantitatea folosită într-un sifon, deci nepericuloasă. 

O posibilitate mai simplă de producere a gazului este aceea de a merge la orice 
sifonărie cu un sac etanş din plastic şi de a-l umple cât volumul unei găleţi, fără a fi 
sub presiune, ca un balon. Sacul trebuie legat bine la gură, cu grijă, fără a fi înţepat, şi 
se transportă la domiciliu. Aici, stând comod pe un scaun, se deschide uşor gura 
sacului, ca şi cum ar fi plin cu apă, se introduc încet picioarele, chiar şi cu ciorapi, şi se 
leagă înapoi sacul în jurul picioarelor cu un cordon. Stăm liniştiţi 20 de minute, după 
care sacul se împătureşte pentru următoarea şedinţă şi se aeriseşte încăperea. 

 
Băi în cada cu apă cu bule de CO2 
Acest tip de băi se pot face foarte uşor, racordând butelia la o serpentină făcută 

din 10 metri de furtun subţire, pentru udat grădina, şi perforat cu multe găurele pentru 
a lăsa să barboteze gazul în apă, producând sifon. 

Efectele terapeutice sunt amplificate de temperatura apei şi a presiunii 
hidrostatice, de compoziţia chimică, prin adăugarea unui borcan de sare de bucătărie. 
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CARACTERISTICILE   MOFETELOR  
1. Elemente constructive:  
- Structura lemnoasă în amfiteatru 
- Cuva etanșe din beton izolat corespunzator 
- Barbacane (orificii) de evacuare a gazului în mofeta (la cca. 0,2 m sub nivelul 

de acces (circulație) 
  
2. Alimentare cu CO2: 
 - Mofete amplasate pe sursă 
- Mofete alimentate din surse exterioare 
      
3. Parametrii fizico-chimici: 
 - Compoziție chimică globală 

80 - 95% CO2 
2 - 20% CH4 
sub 2% Ar, O, H2S 
sub 1% Ra 

 
 - Temperatura (pe verticală):12 - 18ͦ  C 
 - Umiditatea (pe verticală): 60 - 90% 
 - Radioactivitatea (la nivel respirator): sub norma CMA (3000pCi/m3) 
 - Ionizarea: 2000 - 30000 ioni/cm3 
      
 4. Consumul de gaz:  
 - Dislocare volumetrică: 80% din consumul zilnic   
 - Pierderi prin difuzie:     15% din consumul zilnic   
 - Absorbit de hainele pacientului: 5% din consumul zilnic 
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Mofeta Băile Tușnad- imagine din perioada efectuării studiilor 
 

Având în vedere eficacitatea lor terapeutică în multe centre de recuperare medicala s-
au dezvoltat mofete artificiale, alimentate din surse exterioare. 
 
 
 

 
Mofetă artificială 
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7.Cercetări științifice asupra mofetelor 
 

O parte a studiilor de cercetare științifică au avut ca și scop determinarea 
speciilor de organisme adaptate unor medii extreme precum cele reprezentate de gazul 
mofetic, unde, concentrația de bioxid de carbon este extrem de ridicată, sau în alte 
cazuri, concentrația hidrogenului sulfurat poate creea condiții improprii unor specii 
obișnuite.  

Un astfel de studiu din literatura de specialitate se referă la Folsomia 
mofettophila sp., care este descrisă în evacuări reci, cu gaz vulcanic (mofete) din 
Boemia de Nord-Vest (Republica Cehă).  

Specia Folsomia mofettophila sp. este caracterizată de organul mare post-
antennal și combină caractere ale speciilor Folsomia bisetosa Gisin și Folsomia 
kuznetsovae Potapov și Taskaeva. Pe parcursul studiilor de teren efectuate de autori 
(mai, septembrie 2008, martie 2009) în siturile de mofette din Valea Plesna (Boemia 
NW, Republica Cehă), s-au studiat comunitățile colembolane la transecte cu 3 niveluri 
diferite de CO2 (0,1%, 20-30% și 100%) . Printre speciile înregistrate, a existat o nouă 
specie Folsomia în strânsă legătură cu Folsomia bisetosa Gisin, 1953.  

Cehia, Boemia, valea Plesna, Lunca Hartousov (vegetație în principal Bistortia 
officinalis, Deschampsia cespitosa și Festuca ovina), 423 m asl, miez de sol probă 
(reduktosol, 0–5cm) H.-J. Schulz. 

Tip material. Holotip: femelă pe diapozitiv (depusă la Muzeul de Istorie 
Naturală Senckenberg Görlitz; 4 paratipuri pe diapozitive, 30.ix.2008, depuse în 
Görlitz (Muzeul de Istorie Naturală Senckenberg), 3 paratipuri pe diapozitive, 
14.v.2008, depuse la Moscova (Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, 
Departamentul de Zoologie și Ecologie), 3 paratipuri pe diapozitive, 25.iii.2009, 
depuse la Görlitz, toate paratipurile din aceeași locație, leg. H.-J. Schulz. 

 

    
 

Irena MAČEK în 2013, după un deceniu de cercetări în zonele mofetice ne-a 
oferit idei noi despre adaptarea microorganismelor solului la stresul abiotic.  

Izvoarele de CO2 naturale (mofete) reprezintă ecosisteme extreme cu exhalații 
severe de CO2 geologic la temperatură ambientală, inducând hipoxie de sol pe termen 
lung. În această lucrare este prezentată o imagine de ansamblu asupra cercetării în 
mofete în domeniile ecologiei microbiene și a biodiversității, cu accent pe studiile care 
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descriu impactul regimului modificat al gazelor solului asupra comunităților de 
ciuperci micorice, arhaea și bacterii. Împreună cu dezvoltarea rapidă a tehnicilor 
moleculare noi, cu un randament ridicat, care conduc câmpul ecologiei moleculare, 
mofetele permit noi perspective asupra importanței factorilor abiotici de mediu în 
reglarea biodiversității solului și a structurii comunitare a acestor grupuri microbiene 
funcționale importante. 

Mofetele sunt prezente în zonele cu activități tectonice în multe locații din 
întreaga lume (Pfanz și colab., 2004), în timp ce în Slovenia se află în partea de nord-
est a țării, aproape de Gornja Radgona.  

Câteva guri de evacuare a CO2 din această zonă reprezintă sistemul de mofetă 
Stavešinci, unde un regim de gaz al solului a fost bine descris, atât spațial, cât și 
temporal (Vodnik și colab., 2006, 2009). În plus, și alți parametri ai solului (de 
exemplu, chimia solului, conținutul de apă al solului) (Vodnik și colab., 2006, Vodnik 
și colab., 2009) și răspunsurile ecofiziologice ale plantelor au fost bine caracterizate în 
mai mult de zece lucrări științifice (de exemplu, Kaligarič , 2001, Vodnik și colab., 
2002a, 2002b, Pfanz și colab., 2004, Maček și colab., 2005, Pfanz și colab., 2007).  

O caracteristică importantă, dar adesea neglijată în practică în toate siturile 
mofetice este hipoxia de sol indusă de CO2 (concentrație redusă de O2) care afectează 
toată biota actuală în acest ecosistem (Maček și colab., 2005, Maček și colab., 2011, 
Šibanc și colab. , în curs de revizuire).  

Hipoxia este un factor de stres abiotic comun, dar de obicei tranzitoriu, care este 
prezent și în multe alte ecosisteme terestre, de ex. soluri inundate sau compactate 
(Perata și colab., 2011). Cu toate acestea, sistemele mofetice permit noi perspective 
asupra răspunsurilor microbiene și adaptările la schimbările pe termen lung ale solului 
abiotic.  

La începutul anilor 1990, primele rapoarte despre posibilitățile de utilizare a 
mofetelor în studii de mediu și biologice au fost publicate folosind izvoarele italiene de 
CO2 (de exemplu, Miglietta și colab., 1993, Raschi și colab., 1997).  

În urma utilizării inițiale - în principal pentru cercetarea vegetației și a 
răspunsurilor plantelor de la sol la concentrații de CO2 atmosferice crescute, în 
intervalul celor prevăzute de modelele de schimbare climatică (de exemplu, Raschi și 
colab., 1997) - o a doua etapă a detaliat observații privind efectul unor concentrații 
mari de CO2 și hipoxie indusă de CO2 în solurile mofetice și impactul acesteia asupra 
biotei solului (Maček  și colab., 2005).  

Mofetele s-au dovedit a fi ecosisteme foarte specifice, cu concentrații extrem de 
mari de CO2 prezente în aerul solului și efluenți mari de CO2 de pe suprafața solului 
(Vodnik și colab., 2006, 2009).  

Acesta este, de asemenea, unul dintre motivele pentru care, în ultimii ani, 
accentul cercetării în mofete s-a mutat la utilizarea diferitelor site-uri mofetice ca 
ecosisteme model pentru studiile răspunsurilor microbiene ale plantelor și solului la 
scurgerile potențiale de CO2 provenite din captarea și stocarea subterană de carbon - 
CCS (Lal, 2008, Krüger și colab., 2011, Noble și colab., 2012, Frerichs și colab., 
2013).  
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Captarea și stocarea subterană de carbon este procesul de captare a CO2 din 
surse mari și de depozitare a acestuia în subteran. Este propusă ca una dintre măsurile 
posibile de stocare a deșeurilor de CO2.  

Astfel, în cei 20 de ani de cercetare a mofetelor, accentul studiilor în diferite 
domenii ale științelor aplicate a trecut de la studiile inițiale ale răspunsurilor 
ecofiziologice ale plantelor la un nivel ridicat de CO2 din atmosferă ca un analog 
natural pe termen lung la alte sisteme de fumigare de la sol. (de exemplu, FACE - 
experimente de îmbogățire a aerului liber cu dioxid de carbon), la instalația de 
măsurare (Maček și colab., 2005) și răspunsurile microbiene (de exemplu, Maček și 
colab., 2009, Videmšek și colab., 2009, Krüger și colab., 2011, Maček și colab., 2011, 
Frerichs și colab., 2013, Šibanc și colab., în revistă) la concentrații ridicate de CO2 din 
sol și hipoxie indusă de CO2. Doar recent, au fost publicate și primele rapoarte despre 
răspunsurile faunei de sol la hipoxia solului indusă de CO2, cu o descriere a noii specii 
de Collembola, specifice pentru siturile cu mofette (Russell și colab., 2011). 

CO2 geologic în zonele cu mofete induce modificări ale mai multor factori 
abiotici ai solului, inclusiv acidifierea (Jamnik, 2005), concentrații mai mari de 
nutrienți datorită ratelor de mineralizare reduse (Maček și colab., 2009) și hipoxiei. 
Acest din urmă aspect a fost arătat constant ca un factor abiotic major care afectează 
bacteriile solului (Maček și colab., 2009, Maček și colab., 2011, 2013, Šibanc și 
colab., 2012).  

Hipoxia nu se rezumă numai la locurile mofetice, ci este un fenomen mai larg și 
o proprietate tranzitorie obișnuită a solurilor care apare adesea în zonele inundate cu 
apă sau din cauza compactării solului. Într-un număr special al New Phytologist 190, 
2011, privind „Anaerobioza plantelor”, mai multe mecanisme implicate în răspunsul 
plantelor la stresul inundațional, efectele inundațiilor pot avea asupra modelelor de 
distribuție a plantelor și a biodiversității un impact devastator asupra creșterii culturilor 
(Perata și colab., 2011).  

Interesant, nu au fost luate în considerare niciun raport asupra răspunsului la 
ciupercile micorizale ale arborelui simbiotic al plantelor sau ale altor organisme 
rizosphere la hipoxie, deși organismele rizosfere reprezintă o componentă importantă a 
ecosistemului ce afectează performanța plantelor în practic toate mediile naturale. 

Totuși, aceasta indică o regulă generală, întrucât rapoartele despre impactul 
hipoxiei solului asupra rizosferei și biotei solului sunt rare, inconsistente și deseori 
neglijate. Astfel, de la primul studiu rizosferic realizat în câmpul mofetic Stavešinci, 
axat pe cercetarea concentrațiilor mari de CO2 și hipoxia asupra respirației radiculare 
(Maček și colab., 2005), hipoxia a fost principala problemă pentru investigații 
suplimentare: acesta este prezent în multe ecosisteme naturale (Perata și colab., 2011) 
și, în plus, mofetele oferă un exemplu unic de comunități de plante și soluri supuse 
unei presiuni de selecție pe termen lung.  

Aceasta reprezintă o oportunitate relativ rară de cercetare a diferitelor aspecte 
ale ecologiei solului și a forțelor motrice ale diversității solului în ecosistemele 
naturale și, prin urmare, aruncă o lumină asupra unei probleme de cercetare importante 
care necesită atenție imediată pentru a înțelege mai bine biodiversitatea solului și 
funcțiile ecologice.  
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Există o înțelegere limitată a importanței factorilor abiotici în reglarea 
biodiversității și a structurii multor comunități microbiene funcționale importante din 
sol. Înțelegerea semnificației biotei solului și feedback-ul dintre comunitățile 
supraterane și subterane pot fi esențiale pentru proiectarea sistemelor de producție 
durabile în viitor și pentru utilizarea serviciilor ecosistemice pe care le pot oferi în mod 
eficient (Gianinazzi și colab., 2010, Mace și colab. , 2012).  

Solurile reprezintă un sistem dinamic și complex care necesită strategii de 
eșantionare intense, complexe și dificile din punct de vedere logistic pentru a obține 
informații suficiente care să conducă la concluzii solide privind biodiversitatea și 
factorii ecologici ai acestei diversități. 

În ultimele decenii, dezvoltarea metodelor bazate pe ADN și ARN ne-a sporit 
cunoștințele despre diversitatea și funcționarea microbiană a solului, cu un impuls 
mare din cauza dezvoltării recente în metodele de secvențiere cu un randament mare 
(de exemplu, termosecvențiere masivă paralelă, Schloss, 2009, Lemos și colab., 2011). 
Astfel, dezvoltarea rapidă a noilor metode moleculare, în special în domeniile 
metageneticii, metagenomicelor și metatranscriptomicelor, ne oferă acum un 
instrument mult mai bun pentru a studia diversitatea microbiană și funcțiile sale în 
practic toate mediile, inclusiv solurile și ecosistemele extreme precum mofetele. 

În ecosistemele terestre, asocierile simbiotice între rădăcinile plantelor și 
ciupercile micorizante sunt aproape omniprezente, 90% din toate speciile de plante 
formând micoreză (Smith și Read, 2008).  

Marea majoritate a tuturor plantelor terestre primesc, în mod indirect, substanțe 
nutritive anorganice din asocieri simbiotice cu ciuperci micorizale arbusculare (AM) 
(ph. Glomeromycota) (Fig. 2), prin explorarea eficientă a solului de către hifele 
fungice, și nu printr-o absorbție directă din sol după rădăcinile plantelor (Smith și 
Read, 2008, Hodge și colab., 2010).  

În schimb, plantele furnizează până la 20% din substanțele fotosintetizate 
ciupercilor ca fiind singura sursă de energie a ciupercii (aproximativ cinci miliarde de 
tone de carbon pe an) (Bago și colab., 2000). Schimbul de nutrienți în celulele 
rădăcinii plantelor are loc în principal la interfața simbiotică ciupercă-plantă formată în 
jurul arbustilor fungici fin ramificați (Parniske, 2008). Cu toate acestea, în ciuda 
importanței sale ecologice, este uimitor de puțin cunoscut despre răspunsurile lor 
ecologice și fiziologice la hipoxie (Maček și colab., 2011). 

Ciupercile micorizale arbusculare sunt un grup microbian important din punct 
de vedere funcțional, cu o ecologie comunitară slab înțeleasă (Helgason and Fitter, 
2009). Diferite studii sugerează că, în cazul în care un sol cu mediu extrem apare, 
există un număr mic de linii fungice AM care sunt mai capabile să tolereze aceste 
condiții, ceea ce duce la populații unice, adaptate (Helgason and Fitter, 2009, 
Dumbrell și colab., 2010, Maček și colab., 2011).  

Ciupercile AM formează o rețea micelară extinsă în sol și, prin urmare, vor fi 
supuse unor presiuni puternice de selecție din mediul solului abiotic (de exemplu, 
Dumbrell și colab., 2010, Maček și colab., 2011). Cu toate acestea, rapoartele privind 
analizele comunitare moleculare și studiile privind diversitatea ciupercilor AM în 
ecosistemele extreme sunt încă foarte rare (de exemplu, Appoloni și colab., 2008, 
Maček și colab., 2011).  
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În ultimii 15 ani au fost dezvoltate mai multe tehnici moleculare, care vizează de 
obicei diferite regiuni ale genelor ARN ribozomale care permit identificarea 
endofitelor fungice din rădăcini și sol (de exemplu Helgason și colab., 1998, Dumbrell 
și colab., 2011). Doar recent, au fost publicate câteva rapoarte privind utilizarea 
tehnicilor de secvențiere cu randament ridicat pentru caracterizarea comunităților 
fungice naturale AM (Öpik și colab., 2009, Dumbrell și colab., 2011).  

Metodologia recent dezvoltată ne permite acum o intensitate suficientă de 
eșantionare în diferite habitate pentru a răspunde la numeroase întrebări ecologice 
despre acest grup important de ciuperci din sol. Cu toate acestea, în funcție de 
cunoștințele noastre - în afară de cercetările noastre despre mofete (de exemplu, Maček 
et al. 2011, 2013) - nu există alte studii privind efectul direct al hipoxiei solului asupra 
comunităților fungice AM.  

În zona mofetei Stavešinci, există studii asupra colonizării rădăcinilor fungice 
AM (Maček și colab., 2011, 2012), concentrația proteinei de sol legate de glomalin, 
produsă de ciuperci AM (Maček și colab., 2012) și structura fungilor AM. 

 Au fost efectuate studii (Maček și colab., 2011, Maček și colab., 2013, Šibanc 
și colab., 2013), care au investigat răspunsurile legate de CO2 / hipoxie ale acestui 
grup fungic. Maček și colab. (2011) au comunicat un raport privind nivelurile 
semnificative ale dezvoltării comunităților fungice AM (diversitate beta) între tipurile 
de sol și dominanța numerică a taxonilor AM fungici specifici în solurile hipoxice.     
Această lucrare sugerează cu tărie că selecția directă a mediului care acționează asupra 
ciupercilor AM este un factor major care reglementează comunitățile fungice AM și 
modelele lor filogeografice. În consecință, unii fungi AM sunt mai puternic asociați cu 
variațiile locale ale mediului solului decât cu distribuția plantelor gazdă (Maček et al., 
2011). Există mai multe rapoarte pentru a urmări acest studiu inițial asupra ciupercilor 
AM în zonele cu mofette, inclusiv cele care implică tehnici de secvențiere cu 
randament mare (Roche 454 FLX) (Maček și colab., 2013, Šibanc și colab., 2013), 
permițând astfel o intensificare mai mare de prelevare de probe și analize mai detaliate 
ale comunităților fungice ale mofetelor (Maček, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 
 
 
 

Figura nr. 3: Un grup de spori fungici AM într-un sporocarp, izolat dintr-o 
cultură de ghivece de seră inițiată cu inocul fungic AM dintr-o locație expusă la o 
concentrație geologică ridicată de CO2 (> 60% CO2) într-o zonă a mofetei Stavešinci. 
Izolatul reprezintă o potențial nouă specie fungică AM. Fotografii realizate de 
microscopul Olympus Provis AX70 și camera digitală. 

 
Solul este cel mai divers mediu biologic de pe Pământ, cu o biodiversitate care 

poate fi de multe ori de mai multe ordine de mărime mai mare decât cea prezentă la sol 
(Heywood, 1995). O mare parte din această diversitate implică diversitatea foarte 
necunoscută a diferitelor organisme procariote, bacterii și arhaea. Până în prezent, au 
fost efectuate doar câteva studii asupra microorganismelor din sol din zonele mofetice.  

În Slovenia, la mofeta Stavešinci, Videmšek și colab. (2009) au examinat 
abundența și diversitatea genelor cbbL, codificând pentru subunitatea mare a RubisCO 
în bacteriile care fixează CO2. 

 În aceeași zonă Maček și colab. (2009) au raportat nivelurile reduse de 
respirație indusă de substrat (SIR), indicând biomasă microbiană redusă și activitate în 
solul geologic cu nivel ridicat de CO2. Cu toate acestea, în afară de mofeta slovenă 
Stavešinci, cel puțin alte două zone de mofetă din Europa și una din S.U.A. au fost 
implicate în studii privind răspunsurile microbiene la emanațiile geologice de CO2. 

În primul rând, un grup de exhalații de CO2 localizat la Laacher See, Germania 
a fost utilizat de Krüger și colab. (2009, 2011) ca model de ecosistem pentru 
investigarea impactului potențialelor scurgeri din sistemele de captare și stocare a 
carbonului (CCS) asupra mediului înconjurător. 

 Ei au raportat existența unui număr mai mic de celule bacteriene, cantități mai 
mari de lipide tetraeterice ne-izoprenoidice bacteriene (cel mai probabil derivate din 
bacteriile anaerobe) și un nivel mai mare de celule arheale în orificiu în comparație cu 
locul de control. Investigarea comunităților arheale și bacteriene, pe baza ratelor 
potențiale de reducere a sulfaților, a producției de metan și a unui studiu de biomarkeri 
lipidici, a arătat o schimbare către speciile anaerobe și acidofile din siturile cu un nivel 
ridicat de CO2.  

Mai mult, recent, un studiu ce a utilizat markeri moleculari (tehnica de 
amprentare comunitară - electroforeza cu gel gradat de denaturare - DGGE) a fost 
utilizat pentru a identifica schimbările din comunitățile arhaea și bacteriile din solurile 
cu CO2 geologic și controlul probelor de sol din câmpul mofetic de lângă Laacher See 
(Frerichs și colab., 2013).  

Studiul abundenței mai multor markeri genetici funcționali și specifici grupului 
a evidențiat diferențe în compoziția comunităților microbiene ale solului mofetic, de 
exemplu o scădere a geobacteraceelor și o creștere a taxonilor reducători de sulfați în 
miezul de ventilație, atingând o creștere moderată (în sus până la 30%) concentrații de 
CO2 din sol. 

În al doilea rând, în cadrul mofetei Latera Caldera din districtul vulcanic din 
Italia Centrală, Beaubien et al. (2008) au raportat tendințele în scădere ale biomasei de 
adenozin trifosfat (ATP), numărul de celule bacteriene și activitatea mai mare a 
bacteriilor strict anaerobe, reducătoare de sulfați și arhaea metanogenă în centrul 
aerisirii CO2 în comparație cu zona de tranzit și fundal, în timp ce metanogeneza 
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dependentă de H2 a fost absentă și oxidarea aerobă a metanului a fost corelată negativ 
cu CO2 crescut. În plus față de acest studiu în aceeași zonă de mofete, Oppermann și 
colab. (2010) au găsit bacterii care utilizează arhaea metanogenă, Geobacteraceae și 
bacterii reducătoare de sulfați, în principal la aerisirea CO2, au fost găsite doar 
cantități minore la locul de referință.  

De asemenea, rezultatele lor sugerează o mutare a comunității microbiene spre 
microorganisme anaerobe și acidofile ca urmare a expunerii pe termen lung a mediului 
solului la concentrații mari de CO2 geologice. 

Un raport foarte recent provine din Mammoth Mountain, un vulcan latent din 
estul Californiei (S.U.A.) și o zonă cunoscută pentru mortalitatea arborilor indusă de 
CO2 geologic (McFarland și colab., 2013). Autorii studiului au evaluat răspunsul 
comunității microbiene a solului la perturbarea CO2 care a dus la o ucidere localizată a 
copacilor. Ca urmare a reducerii disponibilității de carbon a solului, biomasa 
microbiană a solului a scăzut, ceea ce a fost explicat de pierderea ciupercilor din sol. În 
schimb, populațiile arheale au răspuns pozitiv la perturbarea CO2, probabil datorită 
concurenței reduse a bacteriilor și ciupercilor. 

Nu există, deocamdată, date publicate despre structura comunității generale sau 
diversitatea bacteriilor și arhaea în zonele de tip mofete bazate pe bibliotecile cu clone 
și, mai ales, în locațiile cele mai extreme (concentrațiile de CO2 din sol cu mult peste 
60%) . În aceste site-uri, însă, hipoxia indusă de CO2 ar putea afecta puternic 
comunitățile microbiene (Šibanc și colab.). 

Toate aceste studii sunt importante nu numai pentru utilizarea lor în cercetarea 
impactului concentrațiilor de CO2 atmosferice crescute asupra plantelor și posibilelor 
scurgeri de CO2 în sistemele CCS și a impacturilor aferente asupra biotei, ci și din 
perspectivă biotehnologică și ecologică. 

 Mediile extreme au servit anterior ca o sursă bogată de organisme potențial utile 
în diferite domenii ale biotehnologiei și agronomiei aplicate (de exemplu, descoperirea 
de noi antibiotice, izolate în inoculele comerciale ale ciupercilor AM). 

 Se știe puțin despre ce fel de organisme trăiesc de fapt în aceste habitate și cu 
atât mai puțin despre funcția lor ecologică. Mai mult, întrucât schimbările majore ale 
compoziției comunității microbiene au implicații semnificative pentru funcționarea 
ecosistemului (de exemplu, modificări ale ciclului de carbon determinate de schimbări 
în populațiile arhaea metanogene), înțelegerea răspunsului acestora la schimbările de 
mediu pe termen lung este de o importanță ecologică semnificativă. Astfel, o 
caracterizare filogenetică completă a comunităților fungice, arheale și bacteriene, 
taxonomia lor și o anchetă asupra proceselor care reglementează diversitatea și 
structura comunității acestora nu a fost încă raportată (Maček și colab., 2013, Šibanc și 
colab., 2012, 2013, Šibanc și colab.). 

Drojdiile sunt microfungi omniprezente, de obicei unicelulare, răspândite în 
mediile naturale și colonizează sistemele terestre și acvatice. Distribuția și relevanța 
lor funcțională în sol nu este pe deplin înțeleasă; cu toate acestea, drojdiile de sol sunt 
implicate în procesele ecologice esențiale, mineralizarea materialului organic și 
asimilarea carbohidraților derivați din plante. Unele specii joacă un rol în ciclurile de 
azot și sulf din sol și pot solubiliza fosfații pentru absorbția plantelor. Capacitatea 
speciilor de drojdie de a coloniza cu succes nișe ecologice specifice se referă la 
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trăsăturile lor unice și la adaptabilitatea fiziologică la diverse habitate. 
Cercetarea mofetică s-a concentrat doar recent asupra studierii impactului 

creșterii CO2 a solului asupra diversității și compoziției comunitare a 
microorganismelor solului.  

Schimbări majore în comunitățile arheale și bacteriene spre taxoni anaerobi, 
acidofili și metanogeni care domină în solurile hipoxice bogate în CO2 au fost 
raportate în studiile efectuate pe mai multe site-uri mofetice din Europa. Diversitatea 
fungică și compoziția comunității în mofete au fost raportate numai pentru mofetele 
din Slovenia. Accentul a fost pus pe un grup specific de ciuperci microcizice 
arbusculare simbiotice rădăcinoase, unde o cifră mare de rotație comunitară fungică 
micorizantă arbusculară (diversitate beta) între mediul ridicat de CO2 (mofete) și 
locațiile de control și o dominare constantă a taxonilor specifici fungici arbusculari în 
valori ridicate S-au raportat soluri hipoxice cu CO2. 

Impactul direct al concentrațiilor mari de CO2 sau de oxigen scăzut (O2) asupra 
drojdiilor a fost rar studiat. Într-o lucrare de revizuire, Jones și Greenfield au elucidat 
efectele exacte ale bicarbonatului (HCO3) și CO2-ului dizolvat (nehidratat) asupra 
reacțiilor de carboxilare și decarboxilare din drojdii. Candida pseudolambica a fost 
dedusă ca specie de drojdie dominantă în condiții microaerobe, atunci când studiază 
efectul concentrației de oxigen dizolvat (microaerob și aerobic) asupra culturii de 
îmbogățire selectivă pentru biodisponția apelor uzate industriale acide. O toleranță mai 
mare la niveluri ridicate de CO2 a fost, de asemenea, raportată pentru drojdiile care 
descompun lemnul, în comparație cu drojdiile care se descompun. 

 Capacitatea drojdiilor de a crește în condiții limitate de oxigen pare să fie strict 
dependentă de capacitatea de a efectua fermentația alcoolică. Este cunoscut faptul că 
multe drojdii au capacitatea de a fermenta zaharurile sub surse limitate de oxigen, cu 
toate acestea, drojdiile fermentative nu sunt deseori întâlnite în mediile anaerobe. 
Dimpotrivă, solurile de iarbă, adăpostesc predominant drojdii ascomicete, inclusiv 
specii de drojdie fermentativă. 

 Diversitatea ridicată de microambiente diferite în sol și factori abiotici și biotici 
unici la nivel local, inclusiv impactul uman, poate declanșa dezvoltarea compozițiilor 
heterogene de specii și apariția speciilor prezente în unul, dar nu într-un alt eșantion de 
sol. 

În această lucrare, este raportată o evaluare a diversității drojdiei în mediul solului 
și apei în siturile de mofette din apropierea Stavešinci, Slovenia. Au fost testate 
următoarele ipoteze: (i) mediile de sol și apă ale mofetelor sunt modificate prin 
emisiile geologice de CO2 și taxonii de drojdie port cunoscute din mediile acide, 
limitate cu oxigen, inclusiv solul de iarbă; (ii) din cauza disponibilității limitate a 
oxigenului, majoritatea taxonilor de drojdie pot aparține ascomicetelor care pot 
fermenta glucoza și pot crește sub concentrații ridicate de CO2; și (iii) similare cu alte 
soluri, inventarele din mofete pot permite descoperirea unor specii de drojdii 
nedescrise încă necunoscute. 

Pe lângă izolarea și identificarea mai multor specii de drojdii cunoscute din 
mofetele slovene, descrierea unei noi specii de drojdii basidiomicetoase, Occultifur 
mephitis f.a., sp. Este furnizat, izolat de solurile de luncă expuse la CO2 geologic pe 
termen lung în mofeta Stavešinci. 
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Concentrațiile de CO2 și O2 ale solului au fost semnificativ diferite între 
eșantioane de CO2 ridicate și locații de control atât pentru perioadele de prelevare din 
noiembrie 2009 cât și în iunie 2010. În plus, au fost semnificativ diferite valorile pH-
ului solului din eșantioane din CO2 ridicat și locațiile de control, ceea ce este rezultatul 
acidifierea din CO2 dizolvat. Diferențe semnificative (P <0.02) în fosforul disponibil 
măsurat și azot total au fost găsite în probele de sol din CO2 ridicate și în locațiile de 
control colectate în noiembrie 2009. Toate cele trei probe de apă (apă freatică de 
pajiști, pâraie subterană și apă freatică forestieră), măsurate în trei exemplare , au avut 
valori semnificativ diferite ale pH-ului (P <0,001). 

Un număr de 142 tulpini de drojdie aparținând la 17 genuri și 24 de specii au fost 
izolate din mofetele Stavešinci. Majoritatea speciilor izolate de drojdie (18 din 24) 
aparțin Ascomycota. Șase specii de drojdii au fost izolate din pământul de luncă ridicat 
de CO2: Meyerozyma guillier-mondii, Mefita Occultifur, Rhodotorula glutinis, 
Saitozyma podzolica și Wickerhamomyces anomalus.  

Mefita Occultifur a fost găsită în solul ridicat de CO2 într-un singur eșantion în 
iunie 2010. Aceeași specie Rhodotorula a fost, de asemenea, izolată de solul de pe 
zona de control; Wickerhamomyces anomalus din apa mofetei de pădure. 

Șapte specii de drojdii au fost izolate din solurile controlate: Candida sake, 
Candida vartiovaarae, o specie soră de Cyberlindnera (Lindnera, Williopsis) saturnus 
(clada Cyberlindnera), Schwanniomyces capriottito, Rinototorula, 
Cutaneotrichosporon moniliiforme, un reprezentant al complexului speciilor Ustilago 
– Sporisorium - Macalpinomyces și Cyberlindnera saturnus. Cele două specii 
Candida, C. sake și C. vartio-vaarae, au fost, de asemenea, prelevate din apa mofetei 
de pădure. 

Candida sophiae-reginae (clada Candida neafiliată), Pichia fermentans și 
Candida vartiovaarae au fost speciile dominante de drojdie izolate din probele de 
mofetă. Cea mai mare bogăție de specii, corespunzătoare a 15 specii de drojdie, toate 
ascomycetes, a fost observate în apa provenită din mofeta de pădure (iaz și pârâu) care 
includ specii de drojdie întâlnite doar în apele forestiere: Candida boleticola, Debaryo-
myces hansenii, Kazachstania exigua, Kluyveromyces dobzhanskii, un reprezentant al 
complexului speciilor Metschnikowia pulcherrima, Metschnikowia pulcherrima, 
Pichia kudriavzevii, speciile Suhomyces și Torulaspora del-brueckii. Printre acestea, 
izolatele identificate ca un complex de specii Metschnikowia pulcherrima diferă în 
pozițiile de nucleotide 11/462 ale D1 / D2 (identitate 98%) de secvența tulpinii de tip 
Metschnikowia fructicola și ar putea reprezenta o specie încă nedescrisă. Tulpina EXF-
7988 grupată împreună cu tulpina Candida tibetensis CBS 10298 și ambele au format 
o linie unică printre alte subclase Suhomyces definite în prezent, specificate de 
Kurtzman și colab.  

Rezultatele au arătat că toți taxonii ascomicetici, cu excepția Debaryomyces 
hansenii, care au putut fermenta glucoza, au putut, de asemenea, să crească sub 
concentrații crescute de CO2. Tulpinile testate reprezentând aceste specii au putut, de 
asemenea, să crească sub 100% N2. Gazele măsurate din borcane după 3 săptămâni de 
incubație în atmosferă inițială de 100% CO2 au fost de 74 ± 16% CO2 și 4,5 ± 3,6% 
O2. Gazele măsurate după 7 zile de incubare în atmosferă inițială 100% N2 au fost 29 
± 3% CO2 și 2,8 ± 2,4% O2. 
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Acest studiu oferă un inventar al speciilor de drojdie izolate din sol și apă din 
izvoarele naturale de CO2 (mofete) cu exhalații geologice de CO2. 

 Principalele caracteristici ale mofetelor eșantionate au fost exhalația ridicată de 
CO2, hipoxia și aciditatea redusă a solului în orizonturile superioare ale solului. 
Condițiile din aceste mofete seamănă și cu alte soluri în care hipoxia este creată 
independent de structura solului și de saturația apei, ca în solurile hidromorfe sau 
gleizolice. Concentrația redusă de O2 este factorul abiotic major care afectează 
comunitățile de procariote ale solului (adică arhaea și bacteriile) la locurile mofetice.  

Cele mai abundente specii de drojdii găsite în solurile de mofete de pe pajiști au 
fost drojdiile ascomicete care sunt descrise drept agenți de fermentare în literatura de 
specialitate. Predominanța drojdiilor ascomicetice a fost, de asemenea, raportată de pe 
pajiștile germane. Dintre drojdia ascomicetă izolată din solurile de mofete de pajiști, 
Meyerozyma guilliermondii, Candida sake, Candida vartiovaarae, Schwanniomyces 
capriottii și Cyberlindnera saturnus sunt raportate din solurile de pajiști. Printre 
acestea, C. sake este, de asemenea, raportată în solurile hidromorfe. Meyerozyma 
guilliermondii și Wickerhamomyces anomalus domină plăcile de izolare prelevate din 
diluțiile seriale ale suspensiilor de sol și respectiv din filtrarea apei. Aceasta specie a 
fost, de asemenea, izolată de apa din mofeta de pădure. În special, W. anomalus 
prezintă o mare diversitate în ceea ce privește habitatul său natural, morfologia de 
creștere, metabolismul și proprietățile antimicrobiene. Este considerată în general ca o 
drojdie cu caracter generalist, datorită și versatilității sale fiziologice și mecanismelor 
eficiente de adaptare la stres. 

Apariția frecventă a M. guilliermondii și W. anomalus și capacitatea lor in vitro 
de a crește în atmosfera ridicată de CO2 și N2 și capacitatea fermentativă sugerează că 
ar putea fi bine adaptate la nișe ecologice caracterizate prin creșterea CO2 și, prin 
urmare, scăderea O2. Același lucru se poate aplica majorității altor specii de drojdie 
ascomicete izolate din mofete din întreaga lume. 

Cu toate acestea, s-au izolat și taxoni de drojdie basidiomicetică din solul cu 
concentrație mare de CO2, inclusiv Saitozyma podzolica, de asemenea, raportată 
anterior din solurile de pajiști. Saitozyma podzolica a fost raportată să locuiască în 
soluri acide în regiuni cu climă tropicală, temperată și boreală.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr.4 Occultifur mephitis.  
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Mefita Occultifur este descrisă ca o specie nouă; alte tulpini individualizate 

reprezintă fie o potențial nouă specie Rhodotorula în strânsă legătură cu Rh. glutinis 
sensu stricto sau o nouă specie a genului Phaeotremella. Niciuna dintre acestea nu a 
avut abilități fermentative și numai specia Phaeotremella nu a putut să crească în 
condiții vitro cu mari cantități de CO2. 

 Aceste constatări arată că hipoxia din solurile mofetice includ microambiente cu 
o cantitate minimă de O2 necesară pentru aceste specii. Eșantioanele de apă de 
suprafață provenite din siturile mofetice, în special mofeta pădurii, au găzduit o 
diversitate mai mare de specii de drojdie. 

 Toate speciile de drojdie izolate din eșantioanele de apă forestieră aparțin 
Ascomycota, în timp ce Basidiomycetes este adesea raportat ca dominant în solurile 
forestiere. Printre drojdiile izolate din probele de apă forestieră, Candida vartiovaarae, 
Han Debaryomyces senii, Torulaspora delbrueckii și Wickerhamomyces anomalus 
sunt raportate din solurile forestiere, iar Debaryomyces hansenii și Metschnikowia 
pulcherrima în solurile hidromorfe. Candida sophiae-reginae, C. pseudolambica și 
fermenții Pichia au fost prezenți în apa din mofeta pădurii și în apa din mofete, dar nu 
au fost găsiți în sol.  

Cele trei specii sunt, de asemenea, izolate frecvent de siturile europene de apă 
dulce. Candida pseudolambica este cunoscută în mod specific la înflorirea în micro-
medii acide, de ex. ape uzate industriale acide și ape dulci hiperacidice. 

În schimb, Cyberlindnera saturnus, găsită doar în solurile de control, a fost izolată 
anterior de o varietate de substraturi, inclusiv sol nespecificat, gunoi și bălegar pentru 
animale. Solul agricol specificat în Elveția nu a fost descris ca hipoxic. Candida 
vartiovaarae, izolată din pământul de pajiște de control și, de asemenea, din apa 
mofetei de pădure, a fost considerată ca o adevărată drojdie purtată de sol. Doar două 
înregistrări ale acestei specii sunt enumerate, dintre care doar una provenită din sol.  

Toate speciile de drojdie ascomicetă, cu excepția Debaryocesces hansenii, au 
putut să crească în condiții in vitro cu un CO2 crescut și să scadă O2 (74 ± 16,5% 
CO2; 4,5 ± 3,6% O2) și au putut, de asemenea, să fermenteze glucoza. 

Incapacitatea drojdilor bazidiomicetoase (Saitozyma podzolica, Mefită Occultifur, 
specii Rhodotorula (Sporidiobolales) și Cutaneotrichosporon moniliiforme) este în 
concordanță cu părerea celorlalți care consideră că drojdiile basidiomycetous sunt 
strict aerobe.  

Hipoxia solului nu este singura proprietate a solului indusă de CO2 în zonele cu 
mofete. 

 Ca urmare a solubilității CO2 în apele solului și a convertirii acestuia în acid 
carbonic, pH-ul scade și în solurile cu mari cantități de CO2. 

 A fost raportată o corelație liniară între concentrațiile de CO2 și valorile pH-ului 
în sol. Solurile cu nivel ridicat de CO2 și apa de mofetă de pe luncă au avut un pH acid 
similar, respectiv 4,2 ± 0,1 și 4,2 ± 0,0, în timp ce valoarea pH-ului solurilor de control 
a fost puțin mai mare (5,4 ± 0,1), cel puțin în noiembrie 2009. Valoarea redusă a pH-
ului întâlnită în mediile cu nivel ridicat de CO2 din mofetă poate favoriza, de 
asemenea, speciile de drojdie despre care se știe că supraviețuiesc în medii cu nivel 
scăzut de oxigen. 
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Valoarea pH-ului, inclusiv Candida sophiae-reginae, fermenți Pichia, Candida 
vartiovaarae și Candida pseudolambica. Deși C. pseudolambica este o specie 
cosmopolită, înflorește, printre altele, în medii de apă acide; 

M. guilliermondii, o specie generalistă găsită într-o mare varietate de habitate 
(bălegar pentru insecte, fructe, etc.) a fost izolată numai rar din sol, de exemplu de 
solul din Italia, și dintr-o zonă tropicală de pădure de mlaștină de turbă din Thailanda, 
cu valori ale pH-ului de la 4,07 la 4,56.  

Saitozyma podzolica este cunoscută că locuiește în soluri cu pH scăzut, în special 
turba, unde descompunerea materiei organice are ca rezultat aciditatea solului.  

Mofetele reprezintă un habitat în care concentrațiile crescute de CO2 scad 
valorile pH-ului solului datorită dizolvării acidului de CO2, astfel mofetele pot 
reprezenta o nișă de mediu pentru S. podzolica și pentru multe alte specii de drojdie 
cunoscute și din mediile acide. Prezența drojdiilor, capabile să trăiască în mediile acide 
ale solurilor și apei cu conținut ridicat de CO2 la mofetele Stavešinci completează 
rapoartele recente ale mai multor mofete europene care arată o schimbare către taxoni 
bacterieni și arheali acidofili. 

Mediile studiate sunt caracterizate prin concentrație crescută de CO2 geologic, 
hipoxie localizată a solului și scăderea pH-ului solului. Mofettes sunt cunoscute pentru 
a proteja grupuri specifice de microorganisme care sunt capabile să prospere și să 
crească în aceste condiții stabile pe termen lung.  

Mai multe aticole științifice identificate  în literatura de specialitate au avut ca și 
scop cel de a prezenta rezultatele măsurătorilor de radon. Un exemplu este cel al 
măsurătorilor in situ a dozei de radiații pentru pacienții tratați în mofeta Sanatoriului 
Covasna, România.  

Distribuția verticală a concentrației de activitate a radonului a fost monitorizată în 
interior, în sala de tratament și, respectiv, în camera de personal a sanatoriului. Doza 
eficientă care poate fi primită de către pacienți în timpul unei cure de tratament este 
situată în intervalul de 0,026-0,19 mSv.  

În timpul acestor tratamente, efectele curative ale expunerii la gazul mofetic pot fi 
corelate cu concentrația de radon la nivelul nasului. Doza de radiație la pacienți în 
condițiile de măsurare precizate de autori este sub nivelul de referință. Doza efectivă 
anuală pentru lucrători poate ajunge până la 0,768 mSv, ceea ce indică necesitatea 
verificării dozelor personale pentru o monitorizare fiabilă a expunerii profesionale. 

Într-un astfel studiu, sunt prezentate rezultatele măsurătorilor in situ a dozei de 
radiații pentru pacienții tratați în mofeta Sanatoriului Covasna (România), pentru a 
evalua doza eficientă care poate fi primită de pacienți în timpul unei cure de tratament. 

Mofeta sanatoriului Covasna este înrudită genetic cu gama vulcanică Neogenă din 
Carpații Orientali (Neda și colab., 2008 a).  

Latura de vest (sectorul interior) a Carpaților Orientali conține, de asemenea, un 
număr mare de izvoare de sodă. Amplasarea lor se află în principal la granița de sud a 
lanțului vulcanic Călimani-Gurghiu-Harghita (origine Pliocen – Cuaternar). Această 
zonă prezintă cea mai puternică anomalie a fluxului de căldură din România (85–120 
mW · m-2; Vaselli și colab., 2002). Anomaliile fluxului de căldură geotermale descriu 
zonele emisiilor naturale de CO2 (Bissig și colab., 2006; Tank și colab., 2008). 
Analiza compoziției gazelor și a 13δC în CO2, împreună cu datele privind fluxul de 
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căldură, indică faptul că originea CO2 se află în procesele derivate din manta și 
alterarea și metamorfismul hidrotermic al carbonatelor marine (Vaselli și colab., 
2002). 

Fundalul geologic al zonei Covasna este format din depozite sedimentare 
paleocene și cretacice (Cretaceous Flysch) (Néda și colab., 2008a).  

Orașul Covasna este situat în județul Covasna, la sud de capătul sudic al zonei 
vulcanice, la aproximativ 260 km nord de București, la 560 m înălțime deasupra 
nivelului mării. Emanațiile gazului carbonic uscat (mofettes) împreună cu izvoarele de 
apă minerală sunt un factor natural la Covasna, utilizat în diverse scopuri terapeutice. 

Pentru a beneficia de prezența tuturor acestor factori naturali, a fost creat aici un 
sanatoriu pentru pacienții cu boli cardiace și cardiovasculare, cu o „mofetă artificială” 
modernă, în care gazul uscat de CO2 este introdus într-un bazin de gaz printr-o 
conductă de la o sondă adâncă Un tratament constă în cure de gaze, precum și cure de 
apă minerală și alte tratamente oferite sub supravegherea personalului medical. 

Un studiu de anvergură, realizat pe 1000 de pacienți care suferă de hipertensiune 
arterială, a fost realizat aici, dovedind rezultate favorabile. Alte consecințe pozitive ale 
terapiei cu mofete au fost obținute în ischemia periferică, bolile ginecologice, 
sterilitate și reumatism cronic (Pratzel, 1997; Brassai, 1999; Néda și colab., 2008, b). 

Mofetele sunt utilizate în scop terapeutic. Prin urmare, acestea sunt adaptate 
special pentru acumularea gazului, astfel încât pacienții pot fi expuși la concentrații 
adecvate (Franke și colab., 2007). 

. 
 
 
 
 

Figura nr.5  
Vedere schematică a mofetei din 
Sanatoriul Covasna (adapted from Néda et 
al., 2008a). 
 
 
 

Gazul este aplicat într-o cameră de formă a auditoriului, concepută special ca 
„Auditorium Roman”, cu un număr diferit de trepte pentru diferite înălțimi.  

Pacienții sunt așezați pe trepte astfel încât jumătatea inferioară a corpului lor să 
fie cufundată în gaz, timp de 20 de minute în poziție ortostatică sau așezată pe un 
scaun. Nivelul de CO2 din figură  reprezintă înălțimea concentrației toxice de CO2. 
Sub acest nivel, pacienților li se interzice să inhaleze. 

Gazul este introdus prin partea inferioară a mofetei, unde concentrația de CO2 
este de 98% (Brassai, 1999). O descriere detaliată a proiectării și utilizării mofetelor 
poate fi găsită în altă parte (Néda și colab., 2008 a și b). 

Acest studiu a măsurat concentrația de radon în interiorul sanatoriului din 
Covasna pentru a determina amploarea expunerii la radon și doza eficientă primită de 
pacienți în timpul unei cure (Cucoș, 2014). 
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Măsurătorile in situ au fost efectuate în perioada 2008-2010, conform 
Protocolului de măsurare NRPB (Miles & Howarth, 2008). Pentru a determina 
concentrațiile de activitate a radonului, s-au efectuat măsurători integrate în camera de 
tratamente, în camera personalului și în aer exterior, folosind 65 de detectoare cu 
șenilă CR-39. 

 Nivelurile de înălțime ale detectoarelor expuse pe corpul pacientului sunt 
indicate în figura 1. În camera de tratament, detectoarele au fost expuse pe două 
niveluri verticale corespunzătoare gleznelor și nasului a 6 pacienți. Pentru fiecare 
pacient și la fiecare nivel au fost utilizați un număr de 5 detectori, la o înălțime de 0,25 
m peste nivelul emanației și 1,6 m, respectiv. Corecția fundalului a fost aplicată prin 
utilizarea a 5 detectoare expuse în exterior. 

Distribuția verticală a concentrației de activitate a radonului a fost măsurată pe o 
perioadă de 15 secvențe de tratament, cu un timp de expunere total de 5 ore și 8 
minute, o perioadă completă de vindecare. 

După expunere, detectoarele au fost procesate în laborator folosind echipament 
Radosys. Protocolul de măsurare a fost deja descris în altă parte (Sainz și colab., 2009; 
Cosma și colab., 2009; Cucoș (Dinu) și colab., 2012; Cosma și colab., 2013; Papp și 
colab., 2013). Pe baza concentrației de radon măsurate în aerul mofetei, calculăm doza 
eficientă primită de un pacient în timpul tratamentului. 

Doza de radiație provenită din inhalarea radonului și a elementelor sale fiice a 
fost calculată prin următoarea ecuație: 

ERn = CRn · K · F · t, unde ERn este doza efectivă (Sv) datorată radonului, CRn 
este concentrația medie de radon (Bq · m – 3), F este factorul de echilibru (0,4), t este 
timpul petrecut în camera investigată (h), și K reprezintă factorul de conversie al dozei 
[ICRP și UNSCEAR - 9 și respectiv 12 nSv (Bq h m-3) -1 - au fost luate în 
considerare (ICRP, 2010; Harrison & Marsh, 2012). 

În Tabelul 1 se arată concentrațiile medii de radon și doza eficientă de radiație 
primite de pacienți în timpul unei cure în sanatoriul din Covasna. Eroarea individuală a 
măsurătorilor radonului a fost estimată la mai puțin de 10%. 

Din acest tabel, se poate remarca faptul că deasupra nivelului de emisie de CO2, 
în aerul de baie la 1,6 m înălțime (nivel de respirație) concentrația de activitate a 
radonului este mai mică decât concentrația determinată pentru înălțimea de 0,25 m. 

Concentrația medie a radonului variază între 1437 și 8023 Bq · m-3 în aerul 
interior al mofetelor, în funcție de nivelul vertical al măsurătorilor. Rezultatele noastre 
sunt mai mici decât valorile de 125 kBq · m-3 obținute în mofeta Matraderecske (Néda 
și colab., 2008 a), situată în Ungaria pe un fond geologic similar cu gama vulcanică 
Neogene. 

Doza eficientă primită de pacienți în timpul unei cure de tratament, în intervalul 
peșterii mofetice a fost între 0,026 și 0,19 mSv în funcție de nivelul vertical al 
măsurătorilor, precum și de concentrația de radon. Doza eficientă care poate fi luată în 
considerare ca efect al radonului în timpul expunerii la gazul mofetic este cea estimată 
din concentrația la nivelul nasului. Astfel, doza eficientă primită de pacienții în mofetă 
de la Sanatoriul Covasna este de 0,026 mSv, respectiv 0,035 (folosind factorii de 
conversie a dozei UNSCEAR și ICRP) pentru o cură compusă din 15 ședințe de 
tratament de 5-23 min (expuneri totale timp de 5 ore și 8 minute). 
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Tabel 1. Concentrațiile de activitate medie ale radonului în mofeta de la 

Sanatoriul Covasna și doza eficientă primită de pacienți și angajați în timpul 
unei cure prin utilizarea factorilor de conversie a dozei UNSCEAR și ICRP. 

Localizare, 
Înălțime 

Număr de 
măsurători 

texpunere 
[h] 

CRn 
[Bq·m-3] 

ERn 
[mSv] 

Treatment 
room, at 1.6 m 
height 

30 5 1437 0.026 (UNSCEAR 
2010) 
0.035 (ICRP 2010) 

Treatment 
room, at 0.25 
m height 

30 5 8023 0.14 (UNSCEAR 
2010) 
0.19 (ICRP 2010) 

Staff room 5 168 80 0.048 (UNSCEAR 
2010) 
0.064 (ICRP 2010) 

*** CRn= concentrația medie a activității radonului; ERn= doza eficientă 
 
Această valoare este sub nivelul de referință (ICRP, 2010; Harrison & Marsh, 

2012) și mai mică de 1% din doza anuală naturală primită de populația românească, 
care a fost estimată la 2,69 mSv (Iacob & Botezatu, 2000; Cosma și colab. ., 2009). 
Aceste valori sunt semnificativ mai mici decât limita anuală admisibilă a dozei. 
Astfel, rezultatele studiului confirmă faptul că expunerea la radon în timpul terapiei 
cu mofete nu reprezintă o problemă de sănătate publică. În plus, pe lângă efectul 
terapeutic al CO2, ar putea fi luat în considerare și efectul expunerii la radon asupra 
sănătății pacientului. După cum au relevat referințele (Néda și colab., 2008 b; Baias 
și colab., 2010), terapia cu radon poate induce un efect pozitiv asupra durerii în bolile 
reumatice (Incze, 2016). 

În ceea ce privește expunerea profesională, ar trebui să se țină seama de doza de 
radiație rezultată din inhalarea radonului și a elementelor sale fiice în spațiul aerian. 
În acest caz, având în vedere 2000 de ore pe an la timpul de lucru (Van Deynse și 
colab., 1999; ICRP, 2010; Harrison și Marsh, 2012), doza efectivă anuală ar putea 
avea o valoare de 0,576 mSv folosind factori de conversie a dozei UNSCEAR și 
0,768, respectiv factori de conversie a dozei ICRP. Pe baza acestor rezultate, se poate 
aprecia că aportul la doza anuală pentru personalul medical reprezintă aproximativ 
2,5% din doza anuală naturală primită de lucrătorii români raportați anterior (Cosma 
și colab., 2009). 

De asemenea, rezultatele au fost analizate ținând cont de contextul geologic al 
zonei mofetei.  

Valorile ridicate ale CO2 sunt asociate cu valori ridicate ale radonului, deoarece 
CO2 are rolul de purtător pentru radon și ambele sunt transportate împreună de la 
adâncime (Incze, 2016).  

În general, zonele vulcanice sunt deosebit de bogate în emanarea gazelor de 
radon, deoarece magma activității vulcanice și produsul său sunt surse comune atât 
de CO2 cât și de radon (Papp și colab., 2010). 
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 În plus, Sanatoriul Covasna este situat într-un mediu sedimentar cretacic cu 
potențial de radon relativ ridicat. Prin urmare, ar trebui realizată o evaluare mai 
exactă a riscului de radon atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical expus 
în mofete (Incze, 2016). 

Rezultatele au evaluat doza eficientă primită de pacienți în timpul unei cure de 
tratament în mofeta Sanatoriului Covasna (România). Concentrația medie a activității 
radonului s-a dovedit a fi cuprinsă între 1437 și 8023 Bq · m-3, ceea ce este 
comparabil cu valorile raportate anterior prin referință (Néda și colab., 2008 a), dar 
mai mici decât valorile medii obținute pentru mofette de Matraderecske, Ungaria. 

Doza primită de pacienți în timpul unei cure de tratament, în spațiul mofetic  a 
fost de de 0,026 și 0,19 mSv în funcție de nivelul vertical al măsurătorilor. 
Comparându-le cu valorile recomandate pentru a limita expunerea anuală se poate 
observa că aceste valori nu reprezintă o problemă de sănătate pentru pacienți. Mai 
mult, luând în considerare posibilele efecte asupra sănătății pe care le poate avea 
radonul de la aceste emanații uscate asupra pacienților, cercetările în această direcție 
oferă dovezi care susțin că acest nivel de concentrații poate avea un efect terapeutic 
pentru anumite boli, în special calmarea durerii pe termen lung după tratament. 

În ceea ce privește doza primită de personalul medical, contribuția la doza 
anuală este de aproximativ 2,5 % din doza anuală naturală primită de lucrătorii 
români. Valoarea estimată este în creștere considerabilă dacă lucrătorii sunt expuși 
pentru o perioadă semnificativă în sala de tratament. O evaluare a dozei folosind 
dozimetre personale ar fi adecvată (Incze, 2016). 

S-a măsurat concentrația de activitate a radonului și s-a determinat doza 
eficientă pentru unele mofete frecventate. Concentrațiile de activitate ale radonului 
deasupra mofetelor de aer în interior sunt cuprinse între 157 și 6737 Bq · m-3, în timp 
ce în bazinele de gaze au fost măsurate valori cuprinse între 1706 și 7601 Bq · m-3. 
Doza eficientă primită de pacienți în timpul unei cure este cuprinsă între 0,015 și 0,148 
mSv, care nu depășesc cu greu doza anuală efectivă de populație de 1 mSv (adică 
10%, care nu reprezintă un risc pentru sănătatea pacientului, în timpul unei perioade 
de tratament). În alte moduri, această doză reprezintă doar 5% din doza anuală 
naturală primită de populația românească. 

Fenomenul mofetic este o emanație de gaze naturale cu un conținut ridicat de 
CO2, de obicei întâlnită în zonele post-vulcanice ale zonei vulcanice de-a lungul 
Munților Harghita din Carpații Orientali (România). 

 Aceste emanații se desprind din interiorul Pământului până la suprafață, de 
obicei de la mai mult de 1000 m adâncime. În funcție de condițiile geologice și hidro-
geologice locale, gazul poate apărea la suprafață, fie ca o emanație de CO2 uscată 
(mofete), fie ca apă minerală bogată în CO2, dacă întâlnește acvifere superficiale. Unii 
autori asociază apariția CO2 cu termo-metamorfismul calcarului dincolo de procesul 
de degazare vulcanică (Incze, 2016). 

Perioadele geologice asociate cu zonele mofetice sunt Pliocen-Cuaternar, 
puternic legate de activitățile vulcanice. Mofetele sunt întotdeauna asociate cu 
tectonica activă, unde emisiile de gaze se regăsesc în regiunile intrapletonice și la 
intersecția zonelor de defec (Incze, 2016)t. 
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În urma activității post vulcanice, cantități mari de emanații de CO2 ajung la 
suprafața pământului, care pot transporta gaze radioactive, cum ar fi radonul (222Rn) 
și thoronul (220Rn). Acestea sunt produse în mod continuu în scoarța terestră, 
migrează împreună către suprafață în principal prin procese de difuzie și advecție și se 
pot acumula în cantități importante.  

Radonul geogenic poate fi util în alte probleme, cum ar fi prognoza 
cutremurelor, locațiile defectelor tectonice sau datarea. Zonele vulcanice, moderne sau 
antice, sunt deosebit de bogate în emanarea gazelor încărcate cu radon, deoarece 
activitatea vulcanică care alimentează magma și produsele sale sunt surse comune atât 
de CO2 cât și de radon.  

Mofetele pot avea un flux de gaz mai mare de 20.000 L / h, iar gazul constă în 
principal din CO2, care poate ajunge până la 99,8% din volum. Pe lângă CO2, există și 
alte gaze care pot fi întâlnite, cum ar fi: CH4, N2, O2, He, H2, CO sau H2S. 

În județele Harghita și Covasna, (Carpații Orientali, România), există 
numeroase apariții de emanații de CO2 uscate (mofete) legate genetic de gama 
vulcanică Neogene a Carpaților Orientali. Latura de vest (sectorul interior) a 
Carpaților Orientali conține, de asemenea, un număr mare de izvoare carbogazoase.  

Locațiile sunt în principal la granița de sud a lanțului vulcanic Călimani-
Gurghiu-Harghita (origine Pliocen-Cuaternară).  

Aceste „mofete” sunt construite într-un mod foarte similar. Casele mici din 
lemn sunt construite deasupra bazinului de gaz sau gazul este introdus printr-o 
conductă într-o piscină de gaz închisă într-o clădire proiectată în mod corespunzător, 
unde gazul se ridică de pe fundul găurii până la o înălțime de aproximativ 1,5 m. 
Gazul bogat în CO2 este mai greu decât aerul, deci se acumulează în partea inferioară 
a bazinului de gaz, ca o fază gazoasă separată. Când se efectuează un tratament cu gaz, 
pacienții sunt imersați parțial în acest gaz, pentru o perioadă de aproximativ 20 de 
minute în picioare sau așezat pe un scaun. 

 O figură schematică a unei mofete tipice a Transilvaniei de Est este prezentată 
în Figura nr.5, unde nivelul de CO2 arată înălțimea gazelor toxice de CO2. 

Măsurătorile de radon au fost efectuate în nouă mofete din județul Covasna: 1 
mofetă din Balvanyos Bai (adică peștera „stinky” Turia), 1 din Hătuica, 1 din Șugaș-
Băi și în 6 mofete din orașul Covasna. 

Aceste mofete sunt situate aproximativ de-a lungul segmentului cel mai sud-
estic al gamei vulcanice Călimani – Gurghiu – Harghita.  

Aceste mofete sunt de trei tipuri (în funcție de relațiile dintre sursa de gaz de 
CO2 și instalațiile de curățare): a) în mare parte naturale (gazul care emană direct 
dintr-o rocă de bază de tăiere a fracturilor și „instalația” de baie de gaz este de fapt o 
lărgire artificială și peștera naturală modificată, ca în cazul mofetei peșterii Turia); b) 
încorporate naturale (instalațiile sunt mici case din lemn cu bazine de gaz săpate direct 
peste emanațiile gazelor naturale) și c) create artificial (gazul este introdus în bazinele 
găzduite de clădiri din lemn sau moderne din surse îndepărtate de CO2 folosind 
sisteme de conducte, ca în cazul mofetelor orașului Covasna). 

„Peștera puturoasă” din Turia, este una dintre cele mai cunoscute mofete 
naturale, situată într-o peșteră stâncă din apropierea satului Bálványos-Bai (Bodoc 
Mts), la o altitudine de 1050 m (N: 46 ° 07'12 "și E: 25 ° 56'53 ”). Această peșteră 
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puturoasă emană cantități mari de gaz sulfurat în atmosferă, cu o rată zilnică de 2000 
m3 de CO2 și H2S. Peștera Mofetă are 14 m lungime, de aceea este cea mai mare 
mofetă naturală din Europa . Mulți oameni au folosit această peșteră pentru tratamente, 
în același mod ca și celelalte mofete, un tratament este compus  din 15 zile , în fiecare 
zi  câte de 20 min fiecare ședință. 

Mofeta Hătuica aparține Cătunului din perspectiva administrației publice. 
Acesta este situat la 546 m altitudine (N 45.9333 °, E 26.1333 °). În satul Hătuica 
unele fântâni conțin apă minerală, iar anumite beciuri au gaz mofetic. Localnicii sunt 
obișnuiți cu acești factori naturali, astfel încât utilizează empiric caracteristicile 
speciale ale gazului și ale apei timp de secole, cu toate că, utilizarea organizată a fost 
începută din 1970 (Incze, 2016). 

Mofeta Sugas se află în stațiunea Sugás-Bai și aparține de Sf. Gheorghe. Acesta 
este situat la partea SE a Munților Baraolt, la o altitudine de 750 m (N 45 ° 53 ′ 51 "; E 
25 ° 42 '32") (Incze, 2016). 

 Utilizarea organizată a băii uscate de CO2 a început deja din secolul al XIX-lea. 
Apele minerale ușor radioactive carbogazoase (cu cantități de calciu, magneziu, fier) 
apar din zăcămintele paleocen-cretacice inferioare (Incze, 2016). 

 Compoziția gazului emanat de mofetă este: 80,7% CO2; 2,9% din O2; 16,4% 
din N2. Temperatura medie a aerului mofetic este de 21 ° C, iar umiditatea relativă de 
83% (Incze, 2016). 

 Concentrația de gaz 222Rn în aerul mofetic este ridicată, cu o valoare medie de 
9,1 kBq · m-3 (Incze, 2016). 

 
 

 
 
Figura nr.6 - Cadrul geografic al celor 4 mofete situate în județul Covasna 

(România) (Incze, 2016). 
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Mofeta Covasna este înrudită genetic cu gama vulcanică neogenă din Carpații 
Orientali. Fundalul geologic al zonei Covasna este format din depozite sedimentare 
paleocene și cretacice. În orașul Covasna, situat în capătul sudic al zonei vulcanice, la 
560 m înălțime a.s.l. (N 45 ° 50’45 ”; E 26 ° 12’37”), au fost localizate mai multe 
mofete, care sunt un factor natural al orașului, împreună cu izvoarele de apă minerală, 
utilizate în diverse scopuri terapeutice.  

Principala mofetă modernă din oraș se află în interiorul Spitalului Cardiologic 
Sanatorium, construit pentru pacienții cu boli cardiace și cardiovasculare, unde gazul 
de CO2 este introdus într-un bazin de gaz printr-o conductă dintr-un foraj adânc.  

Un tratament constă în cure de gaze, precum și cure de apă minerală și alte 
tratamente furnizate numai sub supravegherea personalului medical. 

Celelalte cinci mofete din Covasna, unde s-au efectuat măsurători sunt 
tradiționale „Mofeta Bardocz”, „Mofeta Bene”, găzduite de o casă mică din lemn, și 
alte trei mofete pe numele „ mofeta Hotel Hephaistos”, „mofeta Hotel Dacia” și 
„mofeta Hotel Bradul”. Locațiile mofetelor studiate în orașul Covasna (România) sunt 
prezentate în figura  nr 4 (Incze, 2016). 

Măsurările concentrației de activitate a radonului au fost efectuate în perioada 
toamnă și iarnă între 2012 și 2014. În fiecare mofetă, nivelurile de radon au fost 
măsurate la trei înălțimi în interior (10-20 cm, 50–60 cm și 100-120 cm), în ordine 
pentru a determina distribuția verticală a concentrațiilor de activitate a radonului. 
Măsurătorile concentrației de activitate a radonului au fost efectuate utilizând 
detectoare de cale nucleară în stare solidă (Radosys Co, Budapesta, Ungaria), conform 
Protocolului de măsurare NRPB. Acești detectori au fost expuși pentru perioade 
cuprinse între 30 și 50 de zile. Două detectoare au fost implementate la fiecare nivel de 
expunere, pentru care s-a aplicat o corecție a fundalului, folosind detectoare neexpuse. 
Nivelurile de înălțime ale detectoarelor expuse pe corpul pacientului sunt indicate în 
Figura nr. 3.După expunere, cipurile de detector CR-39 au fost gravate chimic într-o 
soluție de NaOH de 6,25 M la o temperatură de 90 ° C, timp de aproximativ 4 ore 
(conform specificațiilor producătorului) (Incze, 2016).  

Perioadele de expunere la radon pentru cele nouă mofete menționate sunt 
diferite, cum ar fi în cazul peșterii Stinky Turia, Hatuica, Sugas, Bardocz și Bene au 
fost în decembrie-ianuarie 2014 (timp de 32 de zile), iar în cazul Spitalului de 
Cardiologie , Mofetele Hotel Hephaistos, Hotel Dacia și Hotel Bradul au fost în 
septembrie-noiembrie (timp de 50 de zile). Rezultatele măsurătorilor concentrației de 
radon și dozelor eficiente calculate sunt prezentate în tabelul 2. 

Valorile concentrației de radon măsurate la trei niveluri în interiorul mofetelor 
(10-20 cm, 50 cm, 100-120 cm) variază între 157 și 10554 Bq·m-3 (Incze, 2016). 

 Concentrația de radon scade cu înălțimea în majoritatea mofetelor studiate, cu 
excepția cazului în care este vorba de mofeta Hefaistos, unde concentrația de radon 
crește cu înălțimea (adică de peste 20 de ori mai mare la 50 cm și de 35 de ori mai 
mare la 100 cm decât la 10 cm înălțime) (Incze, 2016). 

 În cazul a șase mofete (adică peștera Turia, Hatuica, Spitalul de Cardiologie, 
Bene, Hotel Hephaistos și Hotel Dacia), concentrația de radon nu scade sub 1000 
Bq·m-3 la o înălțime de 100-120 cm de baie mofetică (Incze, 2016). 
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 Aceste valori ridicate ale concentrației de radon din interiorul mofetelor sunt în 
legătură cu caracteristicile geologice ale zonei mofette, unde fluxurile ridicate de CO2 
au un rol de purtător pentru transportul radonului și toronului la suprafață și crearea de 
concentrații ridicate de radon în interiorul bazinelor de mofetă și mofete de aer în 
interior.  Aceleași valori ale concentrației activității radonului se pot acumula și în 
spații închise ca peșterile, unde poate fi o problemă gravă de sănătate pentru lucrători 
și ghizi (Incze, 2016). 

Doza eficientă primită de pacienți datorită expunerii la radon în timpul unei 
perioade de tratament este estimată din concentrația de radon la nivel respirator, care 
în cazul mofetelor Harghita și Covasna este cuprinsă între 50-120 cm. 

 Astfel, pentru calculele eficiente ale dozei, s-a utilizat o concentrație medie  a 
radonului, corespunzând nivelurilor de 50 cm și 100-120 cm (Incze, 2016). 

 S-a considerat că tratamentul complet ar avea o perioadă de vindecare compusă 
din 15 zile de tratament, fiecare în decurs de 20 de minute, deci o perioadă de 
vindecare având un timp de 5 ore și că nivelul de înălțime pentru expunerea la radon la 
nivel respirator este cuprins între 50 și 100 cm pentru mofetele Harghita și Covasna. 

 Prin urmare, doza eficientă primită de pacienți în timpul unui curs de tratament 
în mofetele studiate variază între 0,015 și 0,148 mSv (valoarea minimă a fost calculată 
pentru mofeta Bradul și valoarea maximă pentru mofeta Hefaistos, ambele din 
Covasna). Aceste valori sunt mai mici decât doza anuală suplimentară de populație 
eficientă, de 1 mSv. 

Pentru trei dintre cele nouă mofete studiate (Hatuica, Bene și Hotel Hephaistos), 
doza efectivă estimată a fost cu 10% mai mare decât valoarea anuală a dozei efective a 
populației (Incze, 2016).  

Putem concluziona că aceste valori nu reprezintă un risc pentru sănătatea 
pacientului, dar trebuie luate în considerare dacă pacienții primesc doze de la alte 
examene medicale sau tratamente. 

 În plus, aceste valori sunt de asemenea cu 5% mai mici decât doza anuală 
naturală primită de populația românească, care a fost estimată la 2,69 mSv (Incze, 
2016). 

Rezultatele acestei lucrări sunt în concordanță cu rezultatele raportate anterior. 
În plus, trebuie menționat că nivelul de CO2 are variații zilnice, care este influențată 
de presiunea atmosferică de deasupra bazinului de mofete.  

Din acest motiv, într-un studiu viitor, pe lângă radon, măsurătorile ar trebui să 
măsoare temperatura aerului, umiditatea relativă și presiunea aerului (Incze, 2016). 
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Tabel 2 Rezultatele măsurătorilor radonului în cele mai frecventate 9 mofete din 
Județul Covasna (Incze, 2016) 

 
No. Locația Height 

[cm] 
CRn ± SD 
[Bq/m-3] 

ED 
[mSv] 

 
1. 

Turia stinky cave (Balvanyos 
Bai) 

20 4136 ± 803  
0.065 50 5104 ± 338 

120 2173 ± 78 
 

2. 
Hătuica mofette (Hătuica) 20 6187 ± 28  

0.108 50 6334 ± 71 
120 5721 ± 49 

 
3. 

Şugaş mofette (Sugas-Bai) 20 2707 ± 201  
0.023 50 2382 ± 195 

120 157 ± 11 
 

4. 
Cardiology Hospital mofette 

(Covasna) 
10 1706 ± 183  

0.024 50 1406 ± 152 
100 1221 ± 14 

 
5. 

Bardocz mofette (Covasna city) 20 5022 ± 14  
0.051 50 4937 ± 44 

120 706 ± 14 
 

6. 
Bene mofette (Covasna city) 20 7601 ± 118  

0.129 50 7599 ± 88 
120 6737 ± 97 

 
7. 

Hotel Hephaistos mofette 
(Covasna city) 

10 284 ± 128  
0.148 50 5860 ± 2240 

100 10554 ± 115 
 

8. 
Hotel Dacia mofette (Covasna 

city) 
10 5216 ± 1564  

0.069 50 4295 ± 1198 
100 3371 ± 986 

 
9. 

Hotel Bradul mofette (Covasna 
city) 

10 1984 ± 110  
0.015 50 1243 ± 13 

100 419 ± 61 
 
Măsurările concentrației de radon au fost efectuate la trei niveluri diferite de 

înălțime, în nouă mofete din județul Covasna, pentru a estima doza eficientă primită de 
pacienți în timpul unei cure de tratament.  

Concentrațiile de activitate ale radonului au fost cuprinse între 157 și 10554 Bq 
· m-3, ceea ce este comparabil cu valorile raportate anterior. Rezultatele arată o 
scădere a concentrației de radon cu înălțimea în majoritatea mofetelor studiate, cu 
excepția cazurilor Hefaistos unde această tendință este inversată. 

Evaluarea rezultatelor arată valorile dozelor eficiente primite de pacienți în 
timpul unei cure de tratament, cuprinse între 0,015 și 0,148 mSv (Incze, 2016).  
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Aceste doze sunt mai mici decât valoarea anuală a dozei efective de populație (1 
mSv) și reprezintă doar 5% din doza anuală naturală primită de populația românească 
(2,69 mSv).  

Pentru trei dintre cele nouă mofete studiate (Hatuica, Bene și Hotel Hephaistos), 
doza efectivă estimată reprezintă mai mult de 10% din doza anuală suplimentară 
permisă de populație (1 mSv). 

 Ca o concluzie finală, aceste doze eficiente datorate expunerii la radon în 
timpul unei perioade de tratament nu reprezintă un risc pentru sănătatea pacientului 
(Incze, 2016). 

 
 Figura nr.7  Mofetoterapie 
 

Tabel 3 Concentrația de radon în diferite mofete 

 
 

Localitate 

 
 

Numele Mofetei 

Concentraţia de Radon Măsurată 
(Bq m-3) - Camera de baie 

P1 P3 P4 
Borsec Mofeta 78 - - 
Tuşnad Mofeta 3000 1902 931 
Balvanyos Hotel  Mofeta 213 129 - 
Sântimbru Mofeta no. 1 3000 1330 - 
 Mofeta no. 2 3000 1537 - 
Harghita Mofeta no. 1 3000 3000 1506 
 Mofeta no. 2 3000 - 428 
Covasna Bene 3000 1188 1290 
 Spital 1694 894 816 
 Banu 3000 3000 1974 
Turia Mofeta de la peșteră  3000 - 1472 
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8. Studii experimentale  și clinice ale efectelor mofetei 

 
Factorii terapeutici naturali sunt utilizați pe scară largă ca terapie adjuvantă 

importantă în diferite afecțiuni cardiovasculare și cerebrovasculare. 
           Scopul unui studiu experimental a fost evaluarea efectului tratamentului cu 
mofetă asupra parametrilor de stres oxidativ și al parametrilor antioxidanți în ischemia 
miocardică indusă experimental la șobolani (DOGARU G și colab.,2019). Ischemia 
miocardică a fost indusă cu o doză unică de Isoproterenol (45 mg / kgc, s.c). Animalele 
utilizate au fost șobolani Wistar-Bratislava și  au fost repartizate în trei loturi. Primul 
grup a fost cel  de control, la grupul 2 a fost indusă ischemia miocardică, iar la  grupul 
3 după inducerea ischemiei miocardice , animalele au fost duse zilnic la mofeta de la 
Băile Tușnad, timp de 2 săptămâni, pentru expunerea la dioxid de carbon. În primele 2 
zile durata expunerii a fost de câte 5 minute/zi, în urmatoarele 2 zile câte 10 minute/zi, 
iar din a 5-a zi câte 15 minute/zi.  După cele două săptămâni de tratament a fost 
recoltat sânge de la fiecare animal din cele trei grupuri, iar din sângele prelevat au fost 
determinați parametrii de stres oxidativ, respectiv oxid nitric (NOx), malondialdechyde 
(MDA), stres oxidativ total (TOS) , respectiv catalaza (CAT) și capacitatea oxidantă 
totală a plasmei (TAC).  După eutanasiere au fost recoltate probele de ţesut miocardic 
pentru examenul histologic la microscopie electronică. 

Prin compararea valorilor  grupului 2 cu grupul 1, s-a putut observa o diferență 
semnificativă statistic (p <0,0001) în ceea ce privește concentrațiile plasmatice de 
NOx, MDA, TOS, precum și diferențe semnificative pentru starea antioxidantă 
inclusiv CAT și TAC. La compararea grupului 3 cu grupul 1, s-a constatat că toate 
valorile parametrilor aveau diferențe semnificativ statistic (p <0.00001). O comparație 
între grupurile 2 și 3 a arătat că toți parametrii au avut modificări semnificative 
statistic, cu excepția nivelurilor MDA. 
      La nivel de microscopie optică între grupurile 2 și 3 au existat diferențe în ceea ce 
privește suprafețele fibrozei, care au fost ceva mai mici la lotul 3. Aceste diferențe pot 
fi probabil atribuite efectul benefic al mofetei, care a împiedicat necroza celulelor cu 
modificări reversibile (balonări, benzi de hipercontracție). De asemenea, în ceea ce 
privește gradul de reparație a zonelor necrotice prin proliferare de colagen, în grupul 3 
(Fig.nr 8) acestea procese au fost într-un stadiu mai avansat de consolidare conjunctivă 
deoarece densitatea de fibrele de colagen au fost mult mai mari și diametrul lor a fost 
mult mai mare în grupul 3 decât în grupul 2. 

Figura nr.8-Țesut miocardic, grupul 3  
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       Unul dintre cei mai importanți factori care determină apariția leziunilor țesutului 
miocardic în cardiopatia ischemică este creșterea stresului oxidativ și reducerea 
efectului protector al mecanismelor antioxidante.  
      Este primul studiu  efectuat privind eficacitatea terapeutică a tratamentului cu 
mofeta naturala, prin expunerea la gaz uscat de dioxid de carbon, în ischemia 
miocardică experimentală. 
        Rezultatele acestiu studiu au aratat efectele pozitive ale mofetei, prin reducerea 
stresului oxidativ , dar și  modificarea semnificativă a moleculelor antioxidate testate 
(CAT și TAC),  determinate prin analiza sanguină. Este importanta însă, așa cum 
reiese din studiu, analiza periodică a proprietăților fizice și chimice ale mofetei , fiind o 
mofetă naturală. De asemenea sunt necesare studii experimentale privind efectele 
biologice și mecanismul de acțiune ale acestora , dar și studii clinice suplimentare 
privind efectul terapeutic. 
 

De asemenea a fost studiat efectul apei minerale carbogazoase de la izvorul 
numărul 7 de la Băile Tușnad asupra balanței de stres  oxidativ / parametrii 
antioxidanți din plasmă, asociate cu ischemia miocardică experimentală la șobolani, 
(DOGARU G și colab.,2019). Ischemia miocardică a fost indusă cu o doză unică de 
Isoproterenol (45 mg / kgc, s.c). 

 Au fost utilizate 5 grupuri de șobolani,  grupul 1- grup de control; grupa 2 - 
înot în grup în apă distilată (DW); grupa 3- grupare cu ischemie miocardică (MI); 
grupa 4 - grup cu MI înot în DW; grupa 5 - grupare cu MI și înot în apă minerală 
carbogazoasă (CMW).Studiul a durat doua saptamâni, zilnic câte 20 minute de  înot. 

Compoziția apei minerale este : Clor 49.999 mmol/L, brom0.020 mmol/L, 
sulphates 0.0666 mmol/L, HCO3-13.000mmol/L, sodiu 44.161 mmol/L, potasiu 2.307 
mmol/L, calciu 4.698 mmol/L, magneziu 3.088 mmol/L, fier 0.376 mmol/L, acid 
carbonic 27.000 mmol/L. pH 5.8.Mineralizare totală este 122.036 mmol/L (4168.0 
mg/L). Carecteristicele generale ale apei: carbogazoasă, feruginoasă, clorinată, 
bicarbonată,sodică, hipotonă. 

Au fost determinați parametrii de stres oxidativ, respectiv oxid nitric (NOx), 
malondialdechyde (MDA), stres oxidativ total (TOS), catalază (CAT) și capacitatea 
oxidantă totală a plasmei (TAC).  

 După eutanasiere au fost recoltate probele de ţesut miocardic pentru examenul 
histologic la microscopie electronică. 

Conform rezultatelor studiului  în grupul 5, toți parametrii evaluați au fost 
îmbunătățiți în mod semnificativ în comparație cu grupele 3 și 4 , o  reducere 
semnificativă statistic  a MDA și a stresului oxidativ total, care sunt contribuitori 
importanți în progresia ischemiei și amplificarea leziunilor, deasemenea  îmbunătățirea 
stării antioxidante  poate constitui, de asemenea, un factor esențial care este benefic în 
limitarea procesului ischemic. 

Îmbunătățirea nivelului de NOx poate duce la îmbunătățirea funcției 
endoteliale, NOx-ul fiind un biomarker valoros pentru funcția endotelială și, de 
asemenea, îmbunătățește vasodilatația dependentă de endoteliu. 
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Evaluarea histopatologică pentru animalele din grupul 3 a arătat celule cu 
citoplasmă omogenă, celule inflamatorii, mai ales în zona perivasculară și edem 
perivascular. Țesutul fibrotic a fost prezent, aceste modificări de histopatologie sunt 
asociate cu ischemia. Evaluarea histopatologiei pentru grupa 4 nu a arătat diferențe 
remarcabile în comparație cu grupul 3, celulele inflamatorii, edemul perivascular și 
țesutul fibrotic extins erau încă prezente și erau similare cu cele din grupul 3. La lotul 5 
celulele inflamatorii au fost reduse ca număr, ( figura 9), dar cu persistența edemului 
perivascular, iar țesutul fibrotic a fost aproape absent. Rezultatele histopatologiei au 
arătat o îmbunătățire vizibilă a structurii țesutului în funcție de modificările asociate cu 
ischemia miocardică în ceea ce privește abundența celulelor inflamatorii, edemul 
inflamator și țesutul fibrotic. 

 
Figura nr.9 Țesut miocardic- edem perivascular,celule inflamatorii reduse ca și număr 
 
Ca o terapie valoroasă pentru bolile cardiovasculare utilizate pe scară largă în 

țările europene, efectele apei minerale carbogazoase au fost studiate în diverse lucrări. 
S-a demonstrat efectul benefic al CO2, efectul său de vasodilatație contribuind la 
îmbunătățirea fluxului sanguin vascular.  

Băile cu apă minerală naturală carbogazoasă pot fi o metodă terapeutică 
eficientă în tratamentul bolilor cardiovasculare, însă analiza periodică a proprietăților 
lor fizice și chimice este importantă. Sunt necesare studii suplimentare privind 
eficacitatea terapeutică și mecanismul de acțiune. 
         Contribuția stresului oxidativ la ischemie a fost studiată intens, acordându-se o 
atenție specială evaluării cantitative a parametrilor stresului oxidativ și relației acestora 
cu progresia ischemiei și consecințele. Există și alte studii experimentale care au 
dovedit că imersiunea într-o baie cu conținut de dioxid de carbon este influențată de o 
absorbție eficientă a dioxidului de carbon prin piele, cu o îmbunătățire importantă a 
perfuziilor tisulare.  
     CO 2 determina modificari în hemodinamică, în microcirculatie, în termoreglarea 
din pielea umană , fiind confirmate prin spectroscopie, prin rezonanță magnetică și 
termografie. A fost demonstrată o acțiune vasodilatatoare acută la aplicarea CO2 și o 
creștere a fluxului sanguin periferic la șobolani utilizând imagistica in vivo cu 
microscopie intravitală. 
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      Exista sudii privind aplicarea facială a dioxidului de carbon cu concentrație mare 
care poate preveni afectarea epidermului asociată cu schimbările de mediu, mai ales 
iarna, poate determina  o hidratare a stratului corneum (Yuki K și colab.,2009) .    
     Este dovedit faptul că aplicarea CO 2 poate stimula circulația sanguină dermică 
daca concentrația este  ≥60 mg / l. În cazul concentrațiilor mai mari de 60 mg / l, s-a 
constatat că are efect terapeutic în tulburări circulatorii cum ar fi claudicația 
intermitentă, sindromul Raynaud, boala lui Buerger (Yuki K și colab.,2009 ) .   

 Complementar, băile cu CO2 aplicate asupra unui membru ischemic sunt 
capabile să conducă la augmentarea locală de factor endotelial de creştere vasculară 
(VEGF) cu formare de neo-capilare dependente de oxidul nitric (NO) şi cu mobilizare 
asociată de celule endoteliale progenitoare (Irie și colab., 2005).  

Produsul final al unei activități post-vulcanice este exhalarea gazelor de 
temperatură joasă (<100 ° C) care conțin în mare parte dioxid de carbon. Fenomenul se 
numește mofetă, care sunt adesea utilizate pentru tratamente terapeutice balneare cu 
CO2 uscat. 

 De-a lungul căii sale către suprafață, gazul de origine profundă preia, de 
asemenea, izotopi de radon din roci și soluri,  prin urmare, riscurile asociate 
expunerilor la radon ar trebui să fie, de asemenea, un motiv de îngrijorare. 

In anumite studii din Ungaria s-a  măsurat  concentrația de activitate 222Rn în 
gazul de la Mofraderecske, care  este deosebit de mare, este de ordinul a 200 kBq · m 
– 3. Cu toate acestea, datorită modelului de debit proiectat cu grijă de gazul mofetic și 
aerul curat, nivelul radonului este de aproximativ 1 kBq · m – 3 la nivelul respirației 
personalului, însoțind tratamentul, care este nivelul de referință al radonului pentru 
lucrătorii din Ungaria (Erzsébet Sóki, István Csige , 2016).  

 Exemple de mofete sunt peștera Torjai-Büdös din Transilvania, România sau 
scurgerea de CO2 din Mátraderecske, Ungaria.  

Mofetele sunt utilizate pentru tratamente terapeutice sub formă de băi de CO2 
uscate, unde riscurile asociate expunerilor la radon ar trebui să fie de asemenea să fie 
urmărite prin măsurători. 

Baia cu dioxid de carbon are o tradiție de câteva secole în țările în care s-au găsit 
descărcări de gaze, chiar și vechii romani știau acest tratament. 

 Gazul curativ este aplicabil pentru tratarea afecțiunilor arterelor cardiace și 
periferice (arterioscleza la membrele inferioare, boli coronariene), tensiunii arteriale, 
complicații arteriale la diabetici, tratament postoperator în urma intervențiilor 
chirurgicale arteriale. 

 Corpul uman reacționează la gazul absorbit în sensul că  vasele de sânge din 
piele se dilată, circulația capilară este intensificată, viteza fluxului de sânge este 
crescută (de exemplu, performanța circulatorie este crescută) și furnizarea de oxigen 
către organe este, de asemenea, îmbunătățiă.  

Contraindicațiile mofetoterapiei la pacienții cu insuficiență cardiacă, 
hipertensiune arterială mare , astm bronșic, tumori maligne, boli inflamatorii sau 
afecțiuni cu pierderi frecvente de cunoștință. Sunt contraindicate de asemenea în 
sarcină și în timpil menstruației. 

Scopul unei  lucrări a fost studiul variației spațiale și temporale a radonului în 
mofeta din Mátraderecske, Ungaria și analizele rezultatelor din punct de vedere fizic, 
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geochimic și de protecție împotriva radiațiilor de mediu. Centrul de dioxid de carbon 
uscat din Mátraderecske este utilizat pentru tratamente terapeutice. Au fost observate 
niveluri ridicate de radon, prin urmare, a fost determinată, de asemenea, expunerea la 
radon și doza eficientă pentru pacienți și personal.  

Mátraderecske este situat la poalele Munților Mátra, care este una dintre cele mai 
mari unități ale arcului vulcanic calcar-alcalin Carpatic Interior. 

Exhalația ridicată a radonului în Mátraderecske este extraordinară din punct de 
vedere geologic, deoarece concentrația de uraniu a andezitului este de doar 3 ppm, în 
timp ce conținutul de toriu nu depășește 40 ppm. 

 Două ipoteze pot explica acest fenomen: (1) De-a lungul traseului său către 
suprafață, gazul de origine profundă introduce diferite izotopuri de radon din andezit și 
se acumulează sub stratul de argilă izolant. În cazul în care stratul de argilă este 
suficient de subțire sau absent, radonul poate difuza.  (2) Originea radonului poate fi o 
îmbunătățire secundară a produselor solubile de descompunere din uraniu, acumulate 
în stratul de argilă.  

Stațiunea cu dioxid de carbon uscat din Mátraderecske (pe scurt Mofetă) are două 
bazine de CO2 uscate, care sunt situate la capătul estic al complexului. Piscina din 
partea de nord se numește Pool I, în timp ce cealaltă din partea de sud se numește Pool 
II. Gazul de CO2 provine din fundul piscinei și îl umple până la o înălțime de 
aproximativ 1,1 m.  În timpul tratamentului, pacienții stau în piscină și sunt imersați 
parțial în gazul curativ timp de aproape o jumătate de oră. 

În acest studiu pentru a determina expunerea la radon și pentru a estima doza 
eficientă a lucrătorilor balneari individuali, fiecare dintre ei a trebuit să poarte un 
dozator de radon personal în timpul orelor de lucru pentru mai mult de un an. 

În acest scop, au fost folosite monitoarele cu radon de tip mic (7 cm3) gravate 
cu volum (numite Radamon). În timpul programului de lucru (48 ore / săptămână), 
echipajul (5 persoane) a trebuit să poarte dozimetrele ca un colier (mai aproape de 
gură), în caz contrar acestea erau depozitate într-o cutie cu cheie care conținea un 
dozimetru suplimentar utilizat pentru măsurători de fundal.  

Estimarea dozei este afectată nu doar de erorile aleatorii ale măsurătorilor 
radonului, dar și de erorile sistematice, care pot fi chiar un factor de 2-3. În anii 
precedenți, concentrația de 222Rn a fost de aproximativ 600 Bq · m – 3 în camera 
medicală. Această valoare este absolut identică cu concentrația medie de activitate a 
radonului 598 ± 28 Bq · m – 3 indicată de dozimetrul Worker-3 în perioada curentă.  

Pe această bază, s-a presupus că dozimetrul a fost de cele mai multe ori în 
camera medicală, prin urmare, nu este potrivit pentru estimarea expunerii la radon 
personal. O estimare mai bună poate fi obținută dacă luăm în considerare 
concentrația medie de activitate Rn măsurată în camera medicală și 2000 de ore pe  
an ca punct de pornire. Conform acestui fapt, expunerea la radiații primită de 
Worker-3 de la radon în 2006 (exprimată în doză eficientă) este E = 3,9 mSv 
(Erzsébet Sóki, István Csige - 2016). De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că 
ușile și ferestrele sălii medicale au fost ținute închise noaptea, în timp ce în timpul 
programului de lucru, acestea au fost  deschise tot timpul. 
       Prin urmare, expunerea la radiații estimată din concentrația  medie de activitate 
222Rn poate fi considerată o limită superioară. 
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Figura nr.10. Profilul vertical al concentrării 

activității 222Rn în spațiul aerian al 
bazinului I. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr.11. Schemă pentru geogaz și fluxul de aer curat în spa-ul din 
Mátraderecske. 

 
Figura nr.12. Variația temporală a parametrilor 
înregistrați de monitorul meteorologic Davis.  

 
 
 
 
 

 
Figura nr.13. Variația temporală a presiunii, 

temperaturii și concentrației de activitate 222Rn în 
piscina II la nivelul solului și în partea inferioară a 

piscinei. 
 

 
Datele de măsurare arată (fig. 12 și fig.13) că concentrația de activitate 222Rn în 

partea de jos a bazinului (-2,5 m) este o valoare stabilă ridicată și nu a existat nicio 
schimbare semnificativă în timp. Spre deosebire de nivelul solului (0,0 m), o 
schimbare caracteristică zilnică a fost observată cu un minim de zi și de noapte -timp 
maxim. În perioada analizată, ușile și ferestrele camerei au fost ținute tot timpul 
închise. Ventilatorul de aspirație din mijlocul piscinei a fost acționat continuu (între 
orele 6 și 16:00). Drept urmare, a avut loc o scădere semnificativă a nivelului 
concentrației activității 222Rn în timpul zilei (2-5 kBq · m – 3) comparativ cu valorile 
tipice de noapte (20-30 kBq · m – 3) (Cucoș, 2014). 
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Studii clinice ale efectelor mofetei 
 
Pe termen lung, pacienţii cu boli în special cardiovasculare şi cei cu cardiopatie 

ischemică în particular trebuie să urmeze programe de recuperare complexe, în care un 
rol central îl deţine antrenamentul fizic. Există foarte puţine studii în România care să 
evalueze în ce măsură pacienţii vârstnici, de peste 65 de ani, cu cardiopatie ischemică 
urmează programe reale de recuperare cardiovasculară, studii care să releve: 
• Rolul testării de efort în prescrierea programelor de recuperare. 
• Distribuţia factorilor de risc cardiovascular. 
• Evaluarea profilului de risc al pacienţilor din punct de vedere al sexului. 
• Valoarea indicelui gleznă-braţ în prescrierera metodelor de recuperare 

cardiovasculară. 
• Rolul antrenamentului fizic în recuperarea cardiovasculară. 
• Rolul terapiei prin mofete în recuperarea cardiovasculară. 
• Rolul electrofizioterapiei în recuperarea cardiovasculară. 
• Rolul aeroterapiei în recuperarea cardiovasculară. 
• Rolul băilor cu dioxid de carbon în recuperarea cardiovasculară. 

 
Rolul testării la  efort la pacienţii cu cardiopatie ischemică şi insuficienţă 

cardiacă şi vârste de peste 65 de ani 
 

Intr-un studiu efectuat la Covasna (Suceveanu, 2015) au fost luaţi în studiu un 
număr de 49 de bolnavi cu IC clasa functională NYHA II-III de etiologie ischemică 
fără sindrom congestiv cardiovascular, care au fost împărţiţi în două grupuri: grupul 1 
– sub 65 de ani şi grupul 2 – peste 65 de ani. IC a fost definită după criteriile ESC din 
2012. 

S-au înregistrat următoarele valori ale parametrilor ecocardiografici ai pacienţilor 
în cele două grupe: volumul telediastolic al ventriculului stâng – 57 ± 9 vs 56 ± 8 mm, 
p = 0,27; volumul telesistolic al ventriculului stâng – 42 ± 11 vs 40 ± 11, p = 0,21; 
fracţia de ejecţie calculată pe volume – 42 ± 10 vs 51 ± 16, p = 0,045. Disfuncţia 
diastolică a fost prezentă la 32%, respectiv 25% dintre bolnavi. Nu au existat diferenţe 
semnificative între cele 2 grupuri în ceea ce priveşte parametrii tesului de efort, cu 
excepţia numărului de Watts efectuaţi, care a fost mult mai mic în grupul bolnavilor 
vârstnici. Un lucru important de subliniat este faptul că testarea la  efort a fost 
întreruptă la marea majoritate a pacienţilor cu IC, indiferent de vârstă, din cauza 
dispneei. Totodată, peste 50% dintre pacienţi au avut teste de efort neconcludente prin 
neatingerea frecvenţei maximale. 

Insuficienţa cardiacă este însoţită de o rată crescută a numărului de zile de 
spitalizare şi de o mortalitate importantă, care cresc odată cu înaintarea în vârstă. 

Dovezi recente sugerează faptul că exerciţiul fizic are efecte benefice în  
insuficienţa cardiacă. În cadrul programelor de reabilitare cardiovasculară, cel mai 
important obiectiv este exerciţiul realizat prin prescrierea unor niveluri individuale de 
activitate fizică sigure pentru bolnav, ce rezultă din testarea prealabilă la efort. Testul 
de efort permite evaluarea obiectivă a capacităţii de efort şi a simptomelor apărute la 
efort, ca dispneea şi fatigabilitatea. În general, mai ales la bolnavii vârstnici, dar nu 
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numai, se utilizează o evaluare iniţială prin testul de mers de 6 minute care, prin 
simplitate şi aderenţă facilă şi justificată a bolnavilor, conferă avantajul rigurozităţii în 
selecţia pacienţilor şi urmărirea comportării lor în cadrul programelor de recuperare. 

În studiul de faţă s-a recurs la testarea de efort clasică, dar numai după scăderea 
fenomenelor congestive, deci după compensarea cardiacă. La marea majoritate a 
pacienţilor testul de efort a fost oprit pentru dispnee, aceasta fiind urmată de durere 
precordială de tip anginos şi astenie. Este binecunoscut faptul că simptomul dominant 
în insuficienţa cardiacă este dispneea. În acest context, evident, la peste jumătate dintre 
pacienţi testele de efort au fost neconcludente prin neatingerea frecvenţei maximale, 
datorită capacităţii de efort scăzute a pacienţilor. Un număr mic de bolnavi au avut 
teste pozitive (dată fiind etiologia IC din studiul – ischemia) şi negative. Bolnavii 
vârstnici au parcurs un număr semnificativ mai mic de WATTs decât cei cu vârste de 
sub 65 de ani. Totodată, numărul de METs şi frecvenţa cardiacă maximală au fost mai 
scăzute în grupul 2. În mod evident, având în vedere toate aceste rezultate, se vor 
prescrie programe diferite de antrenament fizic pe care să le urmeze cele două 
categorii de pacienţi, aceste programe se vor aplica cel puţin o perioadă de timp numai 
sub supraveghere medicală.   

 
Rolul testării de efort la pacienţii cu cardiopatie ischemică şi valvulopatii şi 

cu vârste de peste 65 de ani 
Este binecunsocut faptul că patologia valvulară afectează capacitatea de efort. Pe 

de altă parte, testul de efort este extrem de util în evaluarea simptomelor şi a rezervei 
funcţionale cardiace. 

S-au luat în studiu  35 de pacienţi cu vârste de peste 65 de ani internaţi în Spitalul 
Clinic de Recuperare secţia Cardiologie Covasna (Suceveanu, 2015), cu diagnosticul 
de cardiopatie ischemică şi diverse valvulopatii. Tuturor pacienţilor li s-au determinat 
factorii de risc cardiovascular, s-au efectuat ecocardiografie, testare de stress. Cu 
execepţia valorilor trigliceridelor, pentru niciunul dintre pararmetrii lipidici studiaţi nu 
s-au atins valorile recomandate de ghiduri. Valorile medii ale tensiunii arteriale 
sistolice, respectiv diastolice au fost apropiate de cele recomandate  de cele mai 
recente ghiduri (< 150/90 mmHg). Dintre valvulopatii a predominat insuficienţa 
mitrală şi tricuspidiană. Frecvenţa cardiacă submaximală atinsă a fost, în medie, de 
77,54 ± 9,98%. Valoarea medie a scorului Duke a fost de 5,54 ± 4,27, încadrând 
pacienţii într-o clasă de risc redus. Totodată, scorul Duke s-a corelat cu vârsta 
pacienţilor. Concluzie acestiu studiu este că  testarea de efort este utilă şi obligatorie la 
vârstnicii cu cardiopatie ischemică şi valvulopatii degenerative care urmează să fie 
incluşi în programele de recuperare cardiovasculară. 

 
Valoarea indicelui gleznă-braţ în prescrierera metodelor de recuperare 

cardiovasculară 
Studiula fost efectuat pe un număr  36 de pacienţi cu cardiopatie ischemică 

internaţi în Spitalul de Boli Cardiovasculare Covasna, 57,75 % femei, cu vârsta medie 
de 71,54 ± 5,66 ani, care au fost evaluaţi din punct de vedere al tuturor factorilor de 
risc cardioavscular, inclusiv indicele gleznă-braț mofetelor (IGB) , şi care au urmat 
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programe de recuperare în cadrul Spitalului de Boli Cardiovasculare Covasna 
(Suceveanu, 2015). 

Conform ascestiu studiu la pacienţii vârstnici nu a existat nici o corelaţie 
semnificativă între IGB şi unii factori de risc cardiovascular luaţi în considerare. În 
ceea ce priveşte proceduri de recuperare cardiovasculară prescrise , majoritatea 
pacienţilor au beneficiat de aeroterapie, băi cu CO2, electroterapie. S-a constatat că 
există o corelaţie directă, semnificativă între valoarea IGB şi indicarea ca procedură de 
recuperare cardiovasculară a mofetelor (p = 0,03 – dreapta şi p = 0,05 – stânga). În 
„modelul” Covasna de recuperare cardiovasculară, un rol important îl au factorii 
naturali: climatoterapia, băile cu CO2, mofetele, aeroterapia, dar şi antrenamentul fizic 
dozat şi supravegheat, psihoterapia, consilierea pentru schimbarea stilului de viaţă, 
dietoterapia. Concluziile acestui studiu au fost: 

1. Majoritatea pacienţilor vârstnici cu cardiopatie ischemică au avut valori 
normale ale IGB. 

2. Majoritatea pacienţilor au beneficiat de aeroterapie, băi cu CO2 şi 
electroterapie; doar aproximativ o treime dintre bolnavi au urmat proceduri de cultură 
fizică medicală. 

3. Dintre bolanvii care nu au fost supuşi electrofizioterapiei, doar 5,88% au avut 
IGB < 0,9. 

4. Niciunul dintre bolnavii care au urmat băi cu CO2 nu a avut IGB patologic. 
5. Peste jumătate dintre bolnavii cărora li s-a prescris cultura fizică medicală au 

prezentat un IGB cu valori patologice. 
6. A existat o corelaţie directă, semnificativă între valoarea IGB şi recomandarea 

mofetelor ca procedură de recuperare cardiovasculară. 
 
Profilul pacienţilor vârstnici cu cardiopatie ischemică care urmează 

programe de recuperare cardiovasculară în spitalul de boli cardiovasculare 
Covasna 

 
Au fost introduși într-un alt studiu (Suceveanu, 2015) un număr de 80 de pacienţi 

cu vârste de peste 65 de ani, 56,2% femei, diagnosticaţi cu cardiopatie ischemică 
internaţi în Spitalul de Boli Cardiovasculare Covasna pentru a urma programe de 
recuperare cardiovasculară. Toţi pacienţii au fost evaluaţi din punct de vedere al 
factorilor de risc cardiovascular şi au urmat programe de recuperare cardiovasculară, 
reprezentate de antrenamente fizice, climatoterapie, băi cu CO2, mofete, aeroterapie, 
electroterapie şi hidrokinetoterapie. 

Din punct de vedere al factorilor de risc prezenţi, repartiţia a fost următoarea: 64 
pacienţi (80%) au prezentat hipertensiune arterială, 51 pacienţi (63,8%) au fost 
dislipidemici,14 pacienţi (17,5%) au fost diabetici şi 17 (21,3%) au fost obezi.  

34 pacienţi (42,5%) au urmat terapie cu mofete, 79 (98,8%) aeroterapie, 70 
(87,5%) băi cu CO2, 72 (90%) electrofizioterapie şi 31 (38,8%) cultură fizică medicală 
(CFM). Comparativ cu alte proceduri, un număr mai redus de pacienţi au fost 
îndrumaţi către CFM. Doar la 40% dintre femei şi la 37,1% dintre bărbaţi li s-a 
prescris CFM. 
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 Obiectivele antrenamentului fizic în acest studiu au fost : creşterea capacităţii de 
efort (factor prognostic independent), diminuarea riscului coronarian (prin efecte 
asupra celorlalţi factori de risc), prevenirea decondiţionării fizice peste limitele 
determinate de boala cardiacă. Intensitatea efortului fizic este cel mai important factor 
în prescrierea exerciţiului şi depinde de vârstă, sex, de nivelul testării de efort, de 
condiţia fizică anterioară. Atingerea unui nivel submaximal aerobic (60-80% din 
VO2max la testarea de efort) are efectele cardiovasculare dorite. 

Concluziile  acestiu studiu au fost că pacienţii cărora li s-a prescris terapie cu 
mofete au fost mai tineri, iar bărbaţii au beneficiat de terapie cu mofete într-un procent 
mai ridicat decât femeile. Bărbaţilor hipertensivi, respectiv dislipidemici le-a fost 
indicată mai frecvent terapia cu mofete, comparativ cu femeile hipertensive, cu 
evoluție favorabilă, fără efecte adverse. 

 Se consideră că hidroterapia în general poate determina la bolanvii cu infarct 
miocardic creşterea eliberării de oxid nitric, îmbunătăţirea circulaţiei colaterale, 
regresia remodelării cardiovascualre, scăderea activităţii PAI-1.  

Efectele băilor cu CO2 au fost studiate în special la pacienţii cu arteriopatii 
cronice periferice. Există foarte puţine studii la bolnavi cu cardiopatie ischemică.  

Întrun studiu publicat în 1993, se arată că utilizarea băilor cu CO2 împreună cu 
antrenamentul fizic a determinat o îmbunătăţire a statusului bolnavilor cu cardiopatie 
ischemică. 

 Într-un alt studiu mai recent, publicat în anul 2012, băile cu CO2 au contribuit, la 
cei 97 de pacienţi cu angină pectorală clasa I-II, la scăderea semnificativă a 
numărului de extrasistole ventriculare şi supraventriculare, indiferent de sex, în paralel 
cu scăderea numărului de episoade de ischemie (evaluate prin monitorizare Holter 
ECG/24 de ore).  

Totodată, băile cu CO2 exercită şi importante efecte hipotensoare. 
 
Efectele terapiei fizical-kinetice în recuperarea aterosclerozei obliterante a 

membrelor inferioare 
Un număr tot mai mare de studii arată beneficiile antrenamentului fizic în 

ateroscleroza obliterantă (AO) a membrelor inferioare. Creşterea acestor beneficii se 
poate realiza prin combinarea exerciţiilor fizice cu terapia balneară, a cărei eficacitate 
în recuperarea AO a fost, deasemenea, demonstrată de-a lungul timpului. 

Studiul (Suceveanu, 2015) a avut ca și obiectiv  să cerceteze efectul terapiei 
fizical-kinetice în recuperarea aterosclerozei obliterante a membrelor inferioare, la 
pacienţii cu şi fără semne de claudicaţie intermitentă. 

Un număr de 68 de pacienţi diagnosticaţi prin determinarea indicelui gleznă-braţ 
au fost randomizaţi în două loturi, unul activ şi unul de control, în raport de 1:1. Lotul 
A (activ) a beneficiat de tratament balnear care a constat în băi cu apă minerală 
carbogazoasă la temperatura de 34oC, timp crescut progresiv de la 15 la 25 minute, 
mofetă, progresiv de la 10 la 20 minute şi kinetoterapie, constând în cura de teren – 
mers cu intervale, gimnastica posturală Burger, scara Master, bicicleta ergonomică, 
semiflexia genunchilor. Intensitatea efortului a fost la cei cu claudicaţie limitată de 
apariţia durerii, iar la cei fără claudicaţie a fost cuantificată cu ajutorul scalei Borg de 
autoevaluare a intensităţii efortului sau cu ajutorul pulsmetruluit. Lotul B (de control) a 



85 
 
 
 
 

efectuat tratament balnear, constând în băi cu apă minerală carbogazoasă la 34oC, 15-
25 minute şi mofete 10-20 minute. Durata tratamentului a fost la ambele loturi de 18 
zile. 

Din totalul de 68 de pacienţi, 65 au încheiat studiul (33 în lotul activ şi 32 în lotul 
de control). La finalul tratamentului, în ambele loturi s-a constatat o îmbunătăţire 
semnificativă în ceea ce priveşte distanţa de mers timp de 6 minute (p≤0,05) şi nu s-a 
decelat o creştere semnificativă statistic a indicelui gleznă-braţ. La lotul A s-a constatat 
creşterea semnificativă a parametrilor funcţionali de scurtă durată (viteza de mers în 4 
metri în ritm obişnuit şi rapid, testul de ridicare din şezând), în timp ce la lotul B aceşti 
parametri nu au crescut semnificativ. De asemenea, s-a constatat o creştere 
semnificativă a distanţei de mers timp de 6 minute şi a parametrilor funcţionali de 
scurtă durată la lotul A, faţă de lotul B. 

Concluzia acestui studiu a fost că terapia cu dioxid de carbon a crescut 
semnificativ capacitatea de mers, măsurată prin proba de mers timp de 6 minute. Nici 
exerciţiile fizice, nici terapia cu dioxid de carbon nu au crescut semnificativ după 18 
zile de tratament valoarea indicelui gleznă-braţ. 

 
În lucrarea ,,Implicațiile hipoxiei la nivel neuromuscular,, - MUNTEANU 

Constantin, MUNTEANU Diana, DOGARU Gabriela, ONOSE Gelu, prezentată la 
Congresul Societății Internaționale de Medicină Fizică și Recuperare Medicală din 
Orlando, SUA, 2020 au fost valorificate cunoștințele privind rolul terapeutic al 
mofetelor din țara noastră. 

Sistemul nervos central este intolerant la ischemie și 10-30 de secunde fără 
oxigen poate duce la deteriorarea ireversibilă a țesutului neural. Ischemia poate duce la 
edem local și umflare endotelială și deteriorarea capilarelor și venulelor în 1-2 ore 
post-Spinal /leziune cerebrală. Hipoxia / leziunile cerebrale ischemice și accidentul 
vascular cerebral sunt strâns legate de condiții devastatoare, care pot afecta indivizi de 
toate vârstele. Leziunea cerebrală acută în urma ischemiei cerebrale poate apărea și 
perinatal - encefalopatie hipoxică / ischemică - iar la adulți și vârstnici  este una dintre 
cauzele majore de deces și invaliditate. 

 Obiectivele noastre sunt legate în primul rând de a avea o paradigmă clară a 
descrierii științifice reale a consecințelor ischemiei asupra sistemelor neuromusculare 
și în al doilea rând de a înțelege posibilitățile de intervenție pentru a reduce 
consecințele asupra sănătății acesteia. În ciuda cercetărilor considerabile, nu există 
încă terapii farmacologice dedicate eficiente clinic, dovedite capabile să reducă 
severitatea leziunilor cerebrale în urma unui accident vascular cerebral. 

 A fost efectuat un (DOGARU G. Ispas A. și colab., 2017,2017) o analiză 
longitudinală prospectivă pe un număr  55 de pacienți cu accident vascular cerebral 
post-ischemic, cu vârsta medie de 69 de ani, care au efectuat tratament de recuperare 
medicală: primul grup de 20 de pacienți a efectuat doar kinetoterapie, masaj, terapie 
ocupațională timp de două săptămâni la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca și 
al doilea grup de 35 de pacienți cu antecedente de accident vascular cerebral ischemic, 
a efectuat același tratament timp de 16 zile, în asociere cu băi  cu apă minerală 
carbogazoasă timp de 15 minute pe zi, mofetoterapie 20 minute de două ori pe 
saptamână, cura de teren,  la baza de tratament al S.C.Băile Tușnad. Calitatea vieții 
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ambelor grupuri a fost evaluată folosind scala QOL. Hemipareza a fost cel mai 
frecvent semn clinic, urmat de tulburări de coordonare, echilibru și mers. Fiecare 
pacient a fost evaluat clinic înainte și după tratament, pe baza Scalei de echilibru 
TINETTI, testului de mers de 10 m, Motor Assessment Scale,  indicelui BARTHEL și 
probleme de siguranță / reacții adverse au fost notate, dacă este cazul. 

La pacienții care au efectuat tratament și cu factori naturali terapeutici s-au 
observat îmbunătățiri semnificative statistic ale QOL, astfel cum s-a obiectivizat prin 
compararea scorului mediu înainte și după tratament prin testul T asociat, cu o valoare 
p <0,05 în ambele grupuri. La sfârșitul tratamentului, s-a observat o îmbunătățire a 
vitezei de mers, p <0,05. Rezultate semnificative statistic p <0,05 au fost obținute și 
pentru echilibru. La evaluarea performanței pacienților pentru 10 activități din viață 
zilnică, în funcție de nevoia de asistență externă, folosind indicele Barthel, valoarea p 
<0.05 a fost semnificativă statistic. Nu au existat reacții adverse la tratament. Cu toate 
acestea, participanții supraviețuitori la accident vascular cerebral au rămas cu limitări 
importante în ceea ce privește participarea la activități sociale, reintegrarea în viața 
familiei, comunitatea și munca. Ca si concluzie a acestiu studiu putem spune că 
factorii terapeutici naturali, cum ar fi băile cu apă minerală carbogazoasă, mofeta  și 
cura de teren , aeroterapia, alături de kinetoterapie sunt indicați pentru tratamentul de 
recuperare la pacienți după accident vascular cerebral și au influențat tabloul clinic și 
funcțional, determinând o îmbunătățire semnificativă a mersului, vitezeide mers , 
echilibrului. 

 Tratamentele neuroprotectoare sunt terapii care blochează elaborarea celulară, 
biochimică și metabolică a prejudiciului în timpul expunerii la ischemie. Dintre cei 
peste 100 de agenți neuroprotectori care au ajuns la studii clinice randomizate în AVC 
ischemic focal, niciunul nu s-a dovedit eficient fără echivoc.  

Cu toate acestea, studiile eșuate ne-au mărit mult înțelegerea biologiei 
fundamentale a leziunilor cerebrale ischemice și au pus o bază puternică pentru 
avansarea viitoare. Noile ținte patologii fiziologice intime continuă să fie identificate, 
ceea ce reprezintă un domeniu important pentru medicina translațională în AVC acut. 
Prin urmare, continuarea tratamentului de reabilitare, în absența contraindicațiilor, în 
stațiunile balneoclimaterice, este extrem de importantă și necesară pentru bolnavii 
post-AVC. 
       Factorii terapeutici naturali constând în băi cu apă minerală, mofete, terapie 
climatică, alături de cultura fizică medicală, indicată în tratamentul de reabilitare a 
pacienților după accident vascular cerebral, au avut un efect benefic asupra 
simptomatologiei clinice și funcționale, îmbunătățind calitatea mersului și echilibrului, 
funcționalitatea la un pacient care a suferit un AVC cu cinci ani înainte și a fost 
urmărit timp de trei ani, în timp ce ea a participat la un program anual de recuperare 
medicală. Tratamentul de reabilitare îmbunătățește calitatea vieții la supraviețuitorii 
post AVC (DOGARU G. , Motricală M. și colab.,2018) . 
       Două mecanisme fiziopatologice importante implicate în timpul accidentului 
vascular cerebral ischemic sunt stresul oxidativ și inflamația. Țesutul creierului nu este 
bine echipat cu apărare antioxidantă, astfel încât speciile reactive de oxigen și alți 
radicali liberi / oxidanți, eliberați de celulele inflamatorii, amenință viabilitatea 
țesutului în vecinătatea miezului ischemic.  
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     Cea mai frecventă cauză de accident vascular cerebral este ocluzia bruscă a unui 
vas de sânge de către un tromb sau embolie, ceea ce duce la o pierdere aproape 
imediată de oxigen și glucoză în țesutul cerebral. Ischemia cerebrală declanșează căile 
patologice ale cascadei ischemice și în cele din urmă provoacă leziuni neuronale 
ireversibile în miezul ischemic în câteva minute de la debut. Cu toate acestea, un 
volum mult mai mare de țesut cerebral care înconjoară acest nucleu ischemic, cunoscut 
sub numele de penumbra, poate fi salvat dacă fluxul de sânge cerebral este restabilit 
prompt. Astfel, definiția inițială a penumbra ischemică s-a referit la zone ale creierului 
care au fost deteriorate, dar încă nu sunt moarte, oferind promisiunea că, dacă ar putea 
fi găsite terapii adecvate, s-ar putea salva țesutul creierului după accident vascular 
cerebral și reduce dizabilitatea post-AVC. 
        În ciuda progreselor înțelegerii fiziopatologiei ischemiei cerebrale, opțiunile 
terapeutice pentru AVC ischemic acut rămân foarte limitate.  
 

Câmpurile Mofetice sunt zone caracterizate de CO2 care urcă de la mantaua 
pământului la suprafață datorită activităților vulcanice. CO2 geogenic poate constitui 
aproape complet atmosfera solului pe câmpurile de mofette, inducând efecte 
fundamentale atât asupra vegetației, cât și a solurilor. Câmpurile Mofetice sunt astfel 
un laborator natural care studiază efectele concentrațiilor crescute de CO2 în atmosfera 
solului. 
       Plantele se adaptează fiziologic sau anatomic la bugetul specific al gazelor pe 
câmpurile de mofetetă, formând o vegetație tipică, adesea azonală. Formarea și 
dezvoltarea solului sunt controlate în mod similar de conținutul gazelor naturale. 
Efectul acidifiant al CO2 induce un pH scăzut al solului, intemperii accelerate ale 
silicaților și scurgerea cationilor de bază. Formarea oxizilor secundari de Fe și Mn este 
redusă sub excluderea parțială până la totală a O2, iar oxizii rămân slab cristalini.  
Mineralele reduse de Fe pot fi stabile într-o atmosferă de CO2. 

 Materia organică a solului se acumulează pe câmpurile mofetei și rămâne în 
stare nealterată și mai puțin descompusă, deoarece bioturbarea este diminuată, iar 
comunitățile microbiene se transferă la cele anaerobe și acidofile, folosind CO2 
geogen în loc de CO2. provenit din plante. Mai multe proprietăți și funcții ale solului 
sunt controlate de CO2 care acționează ca un factor de formare a solului.  

Captarea de carbon și depozitarea geologică este o opțiune discutată frecvent 
pentru a reduce concentrațiile de CO2 atmosferice cu riscul pe termen lung de scurgeri 
de la siturile de depozitare la acvifere și soluri subiacente.  
      Există studii unde s-au ales exhalările de CO2 naturale, așa-numitele mofete, într-o 
zonă umedă din Republica Cehă, ca analogi pentru a urma soarta metalelor (loid) în 
condiții saturate de CO2.  

În comparație cu fluvisolul de referință de la locul de studiu, solurile mofetice au 
prezentat un pH mai mic (4,9 ± 0,05) și potențial redox (300 ± 40 mV), precum și 
conținut mai ridicat de carbon organic. La rândul său, aceasta a crescut mobilitatea As 
și concentrațiile rezultate au fost de până la 2,5 ori mai mari decât în apa de pori 
neafectată cu CO2 (58 ± 18 μg L − 1). 

Metilarea (până la 11% din totalul As) și tiolația (până la 9%) au contribuit la 
mobilizarea netă a As. Concentrațiile de Mn dizolvate (131 ± 53 μg L − 1), Ni (9,1 ± 
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3,1 μg L − 1) și în special Cu (2,2 ± 1,0 μg L −1) au rămas scăzute, probabil datorită 
complexării și / sau adsorbției carbonului organic și cantitatea mică de oxizi de Fe 
(hidr). Un experiment de mobilizare in situ de o lună a arătat mobilizarea tuturor 
elementelor investigate în faza apoasă care sugerează că desorbția este procesul mai 
rapid și inițial dominant, în timp ce resorbția este un proces secundar, mai lent. 
Concluziile acestui studiu este  că mobilizarea toxică asociată cu CO2 și imobilizarea 
netă a micro-nutrienților esențiali (Mn, Ni, Cu) constituie riscuri serioase și trebuie 
testate pentru transferabilitate și relevanță la siturile geologice de stocare a carbonului. 

 
 
 
9. Mofeta în contextul balneoturismului și ai turismului de sănătate  
 
România are una dintre cele mai înalte mortalităţi din Europa pentru boala  

cardiacă ischemică şi, mai ales, pentru boala cerebrovasculară. Luând în considerare 
prevalenţa actuală a bolilor cardiovasculare este de aşteptat o creştere a solicitărilor de 
servicii medicale în această direcţie. 

Turismul medical este un fenomen în creştere la nivel mondial (Connell, 2006, 
Bookman şi Bookman, 2007, De Arellano, 2007).  

El reprezintă practica de a călători cu scopul de primi tratament medical şi, de 
regulă, implică costuri mai mici decât în localitatea sau ţara de rezidenţă. În plus, 
turismul medical poate fi stimulat prin oferta de tratamente disponibile numai în 
anumite locuri, cum este cazul tratamentului balnear, care se bazează, în general, pe 
resurse cum sunt apele de izvor. 

Boala cardiovasculară aterosclerotică reprezintă principala cauză de deces în 
Europa (Perk și colab., 2012), iar România are una dintre cele mai înalte rate de 
mortalitate pentru boala cardiacă ischemică şi, mai ales, pentru boala cerebrovasculară, 
la nivel european (Müller-Nordhorn și colab., 2008). 

 Luând în considerare prevalenţa actuală a bolilor cardiovasculare este de aşteptat 
o creştere a solicitărilor de servicii medicale în această direcţie, cu un impact important 
şi asupra turismului medical. În multe tări din Europa sistemele de sănătate furnizează 
servicii de recuperare medicală dupa un eveniment cardiovascular acut, cum ar fi 
infarctul  miocardic sau accidentul vascular cerebral.  

Unele ţări promovează reabilitarea în centre  rezidenţiale,  unde  pacienţii  trăiesc  
într-un  mediu  optim  pentru  2-3 săptămâni, cu scopul de a se familiariza cu 
medicaţia necesară şi de a se pregăti pentru un stil de viaţă mai sănătos. Alte ţări sunt 
în favoarea reabilitării în unităţi ambulatorii (Piepoli și colab., 2010). 

 
Sunt cercetări (Suceveanu, 2015) asupra turismului medical în România, care  se 

bazează pe un studiu de caz în Spitalul de Recuperare Cardiovasculră “Benedek Geza” 
care este un centru specializat în recuperarea de boli cardiovasculare, localizat în 
staţiunea Covasna. Dar, mai presus de toate, staţiunea beneficiază de izvoare bogate în 
componente minerale. Covasna a înflorit ca staţiune începând cu deschiderea pentru 
public a „Instituţiei de Băi Mlaştina Diavolului”, în anul 1881. În anul următor apa 
minerală de la Covasna a câştigat medalia de aur la expoziţia internaţională de la 
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Trieste. Cea mai importantă şi specifică resursă naturală a Covasnei sunt izvoarele 
termale cu CO2, cunoscute sub denumirea de „mofete”.  

Studiul menționat anterior (Suceveanu, 2015) investighează complementaritatea 
dintre programele uzuale de reabilitare furnizate de spitalul din Covasna şi procedurile 
balneare specifice oferite în cursul perioadei de tratament medical.  

Obiectivul principal al acestui studiu a fost acela de a determina amplitudinea 
turismului medical în Covasna, condiţiile patologice cele mai importante pentru care 
pacienţii au fost adresaţi Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Benedek Geza” şi 
măsura în care se aplică procedurile balneare în programul de reabilitare al pacienţilor. 

 Eşantionul constat în 13.878 de pacienţi internaţi în cursul anului 2012 care au 
fost introduşi în baza de date dacă aveau boală cardiovaculară. Dintre toate procedurile 
aplicate în programul de recuperare au fost evaluate numai pe cele specifice pentru 
balneoterapie: hidroterapia, kinetoterapia, masajul terapeutic, terapia stimulativă, 
termoterapia şi ultrasonografia terapeutică.  

 Vârsta medie a pacienţilor a fost de 64,36 ani: 64,29 pentru cei din aria urbană de 
rezidenţă şi 64,51 pentru cei din aria rurală . 

Cel mai mare număr de spitalizări din cursul anului 2012 la spitalul „Benedek 
Geza” a provenit din judeţul Covasna în raport cu toate celelalte judeţe din ţară – în 
total 1.330 de pacienţi. Totuşi, majoritatea spitalizărilor (83,43%) a rezultat din 
pacienţi adresaţi din afara acestei regiuni şi ei au reprezentat nucleul turismului 
medical pentru acest spital.  

Principalele diagnostice la externare au fost hipertensiunea arterială (56,37%) şi 
cardiopatia ischemică cronică (30,53%). La diagnosticul de cardiopatie ischemică 
trebuie adăugate angina nespecificată (0,09%), alte forme de angină pectorală (1%) şi 
cardiopatia aterosclerotică (2,37%). Boala cardiacă ischemică a avut o pondere totală 
de 33,99%.Foarte puţinele cazuri de sindroame coronariene acute – cei cu infarct 
miocardic netransmural (0,01%), infarct acut transmural (0,02%) sau infarct  acut 
transmural anterior (0,08%) au fost spitalizări de urgenţă. 

Dintre toate terapiile balneare codificate în fişele de observaţie ale pacienţilor 
constând în hidroterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic, terapie stimulativă, 
termoterapie şi ultrasonografie terapeutică, hidroterapia şi kinetoterapia au fost cel mai 
frecvent recomandate: la 29,44% şi, respectiv, la 30,42% din cazuri.  

Pe baza datelor colectate se specifică în acest studiu, ca și concluzie,  că interesul 
pacienţilor cu boli cardiovasculare pentru turismul medical poate fi influenţat de 
accesibilitate, de unele particularităţi ale locaţiei, dar şi de caracterul integrat al 
procedurilor de reabilitare. Cercetări viitoare sunt necesare pentru a detalia motivaţiile 
şi limitările pacienţilor din România cu indicaţie medicală pentru astfel de programe 
de recuperare.  

Desigur apele minerale naturale  carbogazoase, bicarbonatate, clorurate, sodice, 
feruginoase şi gazul terapeutic de mofetă sunt produse ale manifestărilor postvulcanice 
iar prin calităţile lor terapeutice fac din Covasna  o staţiune de valoare europeană, 
axată în principal pe tratamentul afecţiunilor cardiovasculare pe tot parcursul anului. 
       Concentraţia ridicată în CO2 (până la 98%) situează mofetele din Covasna pe 
primul loc în Europa, depăşind cu 24 % - 34 % concentraţia în CO2 a gazelor de la 
Grota di Cani - Italia, una din cele mai cunoscute pe plan european. 
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       Specificul emanaţiilor de gaze, numărul mare al surselor,  asocierea lor cu ape 
minerale şi amplasarea într-un cadru natural şi climatic cu efecte terapeutice 
importante, creează un potenţial balneoturistic de excepţie, neexploatat la valoarea lui 
reală. 
 
         Medicina balneară din România, prin factorii naturali terapeutici existenți, oferă 
remedii naturale atât în profilaxia unor boli, dar și în tratamentul multor afecțiuni 
cronice. 

Acest ECO-SISTEM BALNEAR, prin bogăția în cantitate, calitate, varietate de 
izvoare mineralo-medicinale naturale putem spune că reprezintă un spațiu privilegiat. 
Elemente terapeutice atât de utile și benefice trebuie folosite în tot potențialul lor, prin 
valorificarea integrativă a tuturor factorilor naturali SANOGENI. 

Chiar dacă tehnologia medicală, farmacologia sau chirurgia au avansuri 
spectaculoase, rezultatele utilizării apelor minerale ca și agent terapeutic în anumite 
boli nu au fost încă depășite, pot fi utilizate împreună sau ca și o completare. 

Apele minerale naturale, gazul mofetic, solfatarele, peloizii, aerul , clima, 
microclimatul de salină, talasoterapia – cura de pe litoralul marin, pădurea, toţi acești 
factori naturali sunt valorificați în stațiunile balneare din țara noastră în ceea ce 
numim: cura de hidroterapie, hidrokinetoterapie; cura de termoterapie; 
hidrotermoterapie, cura de crenoterapie, cura climaterică,  pădurea-în contextul curei 
de teren, pneumoterapia, programe de pedagogie-educaţie medicală, ateliere de lucru. 

Atuurile medicinei balneare sunt multiple. Pot ajuta la: 

• Ameliorarea sănătății fizice- ameliorare durere, mobilitate, mers; 

• Ameliorarea sănătății psihice- anxietate, somn; 

• Ameliorarea/creșterea calității vieții; 

• Educația pentru sănătate prin activități- fizice, mișcare, stil de viață mai sănătos; 

• Creșterea funcționalității pacientului, autonomia, eliminare stres, prevenire 
recidive; 

• Dezvoltarea unei „atitudini sănătoase” orientate spre alimentație, exerciții, 
stimulare cognitivă; 

• Susținerea bolnavilor cronici în timpul perioadelor critice precum intrarea în 
pensie sau în etapele îmbătrânirii - Stațiunile balneare pot fi un loc al 
îmbătrânirii sănătoase și active! 

 

Pe lângă factorii naturali terapeutici amintiți în unele stațiunile balneare din tara 
noastră domeniul forestier, prin Parcurile balneare,  este bine dezvoltat. Din toate 
timpurile  oamenii s-au bucurat de pădure, indiferent de vărstă, datorită unei atmosfere 
liniștite, unui climat blând, peisaje foarte frumoase, aer curat,  aromelor placute de 
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flori , plante. În Japonia, începând cu anul 2004, s-au efectuat foarte multe studii 
pentru a investiga efectele mediilor forestiere, a pădurii,  asupra sănătății umane. Chiar 
s–a dezvoltat o nouă știință medicală numită Medicina Forestieră,  o știință 
interdisciplinară, aparținând categoriilor de medicină alternativă, medicină de mediu și 
medicină preventivă, care cuprinde efectele mediilor forestiere asupra sănătății umane. 
În Germania , pentru prima dată în Europa , pe baza științifică se dezvoltă și cultivă 
păduri de vindecare în zona Mecklenburg-Vorpommern. Deasemenea în spațiul din 
Marea Baltică Heringsdorf, Germania , a depășit un rol de pionierat și a înființat deja o 
primă stațiune balneară bazată cu indicații de baie de pădure. 

 

   Pădurea și potențialul pentru sănătate 

      Literatura actuală susține beneficiile expunerii la natură și la mediile verzi pentru 
sănătatea umană. Cercetările desfășurate în Japonia și China transcontinentală au 
evidențiat o multitudine de beneficii fiziologice și psihologice asociate cu practicarea 
Shinrin-Yoku (SY), cunoscută sub numele de baie de pădure (“forest bathing”). SY 
este o practică japoneză tradițională de imersiune în natură prin toate cele cinci simțuri  
(Margaret M. și colab.,2017). 

    SY poate fi considerată o formă de terapie prin natură NT). Modelul lui Song, Ikei și 
Miyazaki privind conceptul de terapie prin natură (CNT) definește clar NT ca “un set 
de practici cu scopul de a realiza ‘efecte medicale preventive’ prin expunerea la stimuli 
naturali care conferă o stare de relaxare fiziologică și ameliorează funcțiile imune 
slăbite pentru a preveni bolile” . Modelul conceptual al (NT debutează cu o “stare de 
stres” și apoi evidențiază “efectele restaurative” ale naturii (păduri, flori, etc.) în care 
există o ipoteză de ameliorare a “relaxării fiziologice” și “recuperare a funcției imune” 
(cu diferențe individuale). Aceste răspunsuri la natură sunt apoi încorporate în modelul 
medicinei bazate pe dovezi (EBM), conducând la “efectul medical preventiv” 
(Margaret M. și colab.,2017). 

       Beneficiile asupra sănătății umane asociate cu imersiunea în natură continuă să fie 
studiate. Sunt necesare studii empirice longitudinale la nivel global pentru a produce 
noi dovezi ale relațiilor asociate Shinrin-Yoku și ale efectelor terapeutice clinice. 
Terapia prin natură ca metodă de promovare a sănătății și model de sănătate universal 
este implicată în reducerea “stării de stres” și “tehnostres” din zilele noastre (Margaret 
M. și colab.,2017).  . 

     Studiile privind baia de padure SY în ultimii 10 ani privind sistemul cardiovascular 
și sistemul nervos autonom (ANS) au debutat cu monitorizarea cardiacă de bază, apoi 
au implicat corelația parametrilor cardiaci monitorizați cu sistemul nervos 
parasimpatic (PNS) și sistemul nervos simpatic (SNS), iar apoi un studiu mai 
aprofundat al efectelor SY asupra unor stări patologice specifice: hipertensiunea 
(HTN), boala arterială coronariană(CAD) și boala pulmonară obstructivă cronică 
(COPD) (Margaret M. și colab.,2017).  

     Conform lui Kobayashi,Song, Ikei, Song, Kagawa și Miyazaki (Kobayashi H ,Song 
C și colab.2015) , 625 de bărbați japonezi din 57 de locații forestiere și 57 de locații 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hansen%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28788101
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hansen%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28788101
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hansen%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28788101
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hansen%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28788101
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hansen%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28788101
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urbane din Japonia au prezentat o creștere de 80% a indicatorilor parasimpatici ai 
variabilității frecvenței cardiace (HVR) în cazul locațiilor forestiere – demonstrând 
fiziologic că pădurea a fost mai eficientă în reducerea indicatorilor de stres decât 
mediul urban. Tensiunea arterială și frecvența pulsului (PR) au scăzut de asemenea în 
mediul forestier față de mediul urban.  

       După realizarea controlului pentru factori demografici și socio-economici, Kardan 
( Kardan O și colab.,2015) au efectuat o analiză de corelație a datelor achiziționate 
prin Canadian Ontario Health Study. Imaginile de înaltă rezoluție prin satelit sugerează 
că rezidenții din zonele cu străzi având o mai mare densitate a copacilor suferă mai 
puțin de boli cardio-metabolice decât rezidenții din zonele cu mai puțini copaci. 
Beneficiile SY asupra sistemului cardiovascular sunt evidente indiferent de vârstă, sex, 
mediu socio-economic sau expunerea anterioară la un mediu natural.  

    În plus, Morita ( Morita E. și colab.,2007) au investigat efectul SY asupra a 498 de 
rezidenți japonezi suferind de stres acut și cronic. Dintre acești participanți la studiu, 
cei care sufereau de stres cronic au raportat  cea mai mare reducere a sentimentelor 
subiective de ostilitate, depresie și anxietate ca rezultat direct al timpului petrecut în 
zonele împădurite. Rezultatele au demonstrat o reducere semnificativă a cortizolului 
salivar (testat ca biomarker al stresului), o creștere a calității vieții (prin chestionarul 
QoL) și o scădere a anxietății. 

    Un reper al cercetărilor băii de pădure a fost investigarea proprietății acesteia de a 
induce relaxarea și a aplicației pentru ameliorarea stresului psihologic.Stresul din 
mediul urban cauzat de zgomot și poluare, trafic, cheltuieli financiare, sarcini 
solicitante i-a motivat pe Park et al. să investigheze relația dintre stresul psihologic și 
accesibilitatea la spațiile verzi. Acest studiu care a inclus un eșantion larg de 168 de 
subiecți de sex masculin cu vârste între 20 și 24 de ani a demonstrat preferințele 
subiecților pentru mediile împădurite(Margaret M. și colab.,2017). . 

   Citând impactul stresului cronic asupra creșterii numărului de persoane cu insomnii 
și tulburări de somn în Japonia, Morita (Morita E. și colab.,2015) au studiat efectul 
plimbărilor în pădure asupra relaxării și ameliorării ciclului somn-veghe la un număr 
de 71 de bărbați și femei pe parcursul a trei luni. Participanții au raportat o corelație 
statistic semnificativă între creșterea duratei de somn (de la o medie de 365,9 ± 89,4 
min la 419,8 ± 128,7 min) după 2 ore de plimbări în pădure, cu reducerea anxietății. 

    Datele raportate privind componentele curative ale SY se referă la următoarele 
efecte: (1) funcția sistemului imun (creșterea celulelor natural killer /prevenția 
cancerului); (2) sistemul cardiovascular (hipertensiune/boala arterială coronariană); (3) 
sistemul respirator (alergii și boli respiratorii); (4) depresie și anxietate (tulburări de 
dispoziție și stres); (5) relaxare mentală (tulburarea de deficit de atenție/hiperactivitate) 
și; (6) sentimentul de “venerație” (creșterea sentimentelor de gratitudine și altruism) 
(Margaret M. și colab.,2017). 

    Multe studii  încurajează profesioniștii din domeniul sănătății în realizarea de studii 
longitudinale în cadrul culturilor occidentale privind efectele terapeutice ale Shinrin-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hansen%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28788101
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hansen%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28788101
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Yoku, precum și încurajarea furnizorilor de servicii medicale/studenților în practicarea 
Shinrin-Yoku pentru a reduce stresul și epuizarea potențială (Margaret M. și 
colab.,2017). 

 

Parcul Balnear Băile Govora 
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	Toate speciile de drojdie izolate din eșantioanele de apă forestieră aparțin Ascomycota, în timp ce Basidiomycetes este adesea raportat ca dominant în solurile forestiere. Printre drojdiile izolate din probele de apă forestieră, Candida vartiovaarae,...
	Cele trei specii sunt, de asemenea, izolate frecvent de siturile europene de apă dulce. Candida pseudolambica este cunoscută în mod specific la înflorirea în micro-medii acide, de ex. ape uzate industriale acide și ape dulci hiperacidice.
	În schimb, Cyberlindnera saturnus, găsită doar în solurile de control, a fost izolată anterior de o varietate de substraturi, inclusiv sol nespecificat, gunoi și bălegar pentru animale. Solul agricol specificat în Elveția nu a fost descris ca hipoxic....
	Toate speciile de drojdie ascomicetă, cu excepția Debaryocesces hansenii, au putut să crească în condiții in vitro cu un CO2 crescut și să scadă O2 (74 ± 16,5% CO2; 4,5 ± 3,6% O2) și au putut, de asemenea, să fermenteze glucoza.
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	A fost raportată o corelație liniară între concentrațiile de CO2 și valorile pH-ului în sol. Solurile cu nivel ridicat de CO2 și apa de mofetă de pe luncă au avut un pH acid similar, respectiv 4,2 ± 0,1 și 4,2 ± 0,0, în timp ce valoarea pH-ului solur...
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