
 
 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European  
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013” 

                                      Investeşte în oameni! 
 

 
 

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad 

          

Conducător de doctorat, 

Prof. univ. dr. DANIELA BRATOSIN 

 

                   Doctorand, 

        AURELIA COVACI  
  

 

 

                

    - Arad- 

      2013 

  TEZĂ DE DOCTORAT 

                     REZUMAT 
 

 
DETERMINAREA SIGURANŢEI 

PRODUSELOR PISCICOLE PE BAZA UNOR 
NOI METODE DE ANALIZĂ PRIN 

CITOMETRIE ÎN FLUX 

 

 



2 
 

CUPRINS 

INTRODUCERE  

PARTEA I: GENERALITĂŢI  

CAPITOLUL 1 

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI PRODUSELOR 

PISCICOLE  

 

1.1. OBIECTIVELE POLITICII DE MEDIU ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND 

STANDARDE DE CALITATE ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ 

 

1.1.1.Programele  de acţiune ale UE pentru mediu  

1.1.2. Strategia europeană de mediu şi sănătate (SCALE)  

1.2. DIRECTIVA CADRU A UNIUNII EUROPENE PRIVIND MEDIUL ACVATIC  

1.2.1. Poluarea mediului acvatic  

1.3. SIGURANȚA ALIMENTARĂ ȘI SECURITATEA ALIMENTARĂ  

1.3.1. Siguranța alimentară prin aplicarea reglementărilor naționale și internaționale  

1.3.2. Implementarea sistemului HACCP  

1.3.3. Carta albă a siguranței alimentare  

1.4. OBIECTIVELE STRATEGICE ALE SECURITAȚII ȘI SIGURANȚEI 

ALIMENTARE 

 

1.4.1. Conținutul principal al reglementărilor și legilor Consiliului și Parlamentului 

European și ale României privind siguranța alimentelor și a hranei pentru 

animale 

 

1.4.2. Codex Alimentarius  

1.4.3. Rolul EFSA (European Food Safety Authority) și AESA (Autoritatea Europeană 

pentru Siguranța Alimentară) 

 

1.4.4. Obiectivele strategice ale securității și siguranței alimentare  

CAPITOLUL 2  

INFLUENŢA FACTORILOR POLUANŢI DIN MEDIUL ACVATIC ASUPRA 

SANOGENEZEI PRODUSULUI PISCICOL           

 

2.1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND POLUAREA ACVATICĂ ŞI INFLUENŢA 

ACESTEIA ASUPRA CALITĂŢII  PRODUSULUI PISCICOL 

 

2.2. METODE DE EVALUARE PE BAZĂ DE BIOMARKERI A IMPACTULUI 

FACTORILOR POLUANŢI ASUPRA SĂNĂTĂŢII PEŞTILOR  

 

2.2.1. Definirea noţiunii de biomarkeri. Tipuri de biomarkeri  

CAPITOLUL 3  

APLICAŢII ALE FENOMENULUI DE APOPTOZĂ ÎN TOXI- ŞI ECOTOXICOLOGIE 

 

3.1. NOŢIUNI GENERALE DE APOPTOZĂ CELULARĂ  

  3.1.2. Fenomenul de apoptoză celulară şi relevanţa acestui  fenomen în ecotoxicologie  

3.2. EVALUAREA TOXICITĂŢII FACTORILOR POLUANŢI PRIN DETERMINAREA 

GRADULUI DE APOPTOZĂ CELULARĂ LA PEŞTI   

 

3.3. ASPECTE MORFOLOGICE, STRUCTURALE ŞI FIZIOLOGICE ALE 

ERITROCITELOR   NUCLEATE DE PEŞTE ÎN CONTEXTUL APOPTOZEI 

CELULARE CLASICE 

 

PARTEA II: CERCETĂRI PROPRII 

CAPITOLUL 4  

MATERIALE ŞI METODE DE LUCRU UTILIZATE ÎN CADRUL CERCETĂRILOR 

PROPRII ÎNTREPRINSE 

 

 

4.1. MATERIALE ŞI PRODUSE BIOLOGICE  

4.1.1. Produse chimice  

4.1.2. Aparatură de laborator utilizată  

4.1.3. Produse biologice  

4.1.3.1. Condiţii de prelevare şi obţinere a suspensiilor de eritrocite nucleate de pește  

4.1.3.2. Condiţii de intoxicare acută a peștilor, prelevare şi obţinere a suspensiilor 

celulare 

 

4.2. METODE APLICATE ÎN REALIZAREA PĂRȚII EXPERIMENTALE  

  4.2.1. Metode de analiză bazate pe citometrie în flux  

4.2.1.1 Principiul citometriei în flux  

  4.2.1.2 Analiza prin citrometrie în flux  

  4.2.1.3.  Avantajele și limitele Citometriei în flux  

4.2.1.3.1. Estimarea modificărilor de morfologie celulară prin măsurarea absorbţiei 

şi difuziei luminii (FSC/SSC) prin citometrie în flux 

 



3 
 

4.2.1.4. Studiul fenomenului de apoptoză celulară prin citometrie în flux  

4.2.1.3.2.Aprecierea viabilităţii celulare prin măsurarea activităţii esterazelor 

intracelulare cu Calcein-AM (test de toxicitate sau viabilitate celulară) 

 

4.2.1.3.3.Măsurarea stresului oxidativ al eritrocitelor de pește generat de diferitele 

categorii de factori poluanți prin citometrie în flux 

 

4.2.2 . Metode de analiză bazate pe microscopie  

4.2.2.1. Analiza prin microscopie optică în lumină directă  

4.2.2.2. Analiza prin microscopie electronică de scanare sau baleiaj (ESEM)  

CAPITOLUL 5  

EVALUAREA  IN VITRO PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX ŞI TEHNICI 

COMPLEMENTARE DE MICROSCOPIE A EFECTELOR INDUSE DE METALELE 

GRELE  ASUPRA ERITROCITELOR DE PEȘTE 

 

5.1.1. Estimarea modificărilor de morfologie celulară prin măsurarea absorbţiei şi difuziei 

luminii (FSC/SSC) prin citometrie în flux şi tehnici de microscopie 

 

5.1.1.1. Morfologia normală a eritrocitelor nucleate de pește   

5.1.1.1.1. Efectele induse de Aluminiu   

5.1.1.1.2. Efectele induse de Cadmiu   

5.1.1.1.3. Efectele induse de Mercur  

5.1.1.1.4.Efectele induse de Plumb  

5.1.1.1.5.Efectele induse de Zinc  

5.1.2. Eevidenţierea influenței metalelor grele asupra morții celulare utilizând dublul 

marcaj Annexina-V /Iodura de Propidiu 

 

5.1.2.1. Evidențierea efectului apoptotic indus de Aluminiu   

5.1.2.2. Evidențierea efectului apoptotic indus de Cadmiu   

5.1.2.3. Evidențierea efectului apoptotic indus de Mercur  

5.1.2.4. Evidențierea efectului apoptotic indus de Plumb  

5.1.2.5. Evidențierea efectului apoptotic indus de Zinc  

5.1.3. Aprecierea viabilităţii eritrocitare prin măsurarea activităţii esterazelor intracelulare 

cu Calcein-AM (test de toxicitate sau viabilitate celulară) 

 

5.1.4. Măsurarea prin citometrie în flux  a stresului oxidativ generat de metalele grele în 

eritrocitelor de pește  

 

CAPITOLUL 6  

EVALUAREA IN VITRO PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX ȘI TEHNICI COMPLEMENTARE 

DE MICROSCOPIE A EFECTELOR INDUSE DE PENTACHLOROPHENOL ASUPRA 

ERITROCITELOR NUCLEATE DE PEȘTE 

 

 

6.1. ESTIMAREA MODIFICĂRILOR DE MORFOLOGIE CELULARĂ PRIN TEHNICI 

DE MICROSCOPIE OPTICĂ ȘI ELECTRONICĂ DE SCANARE 

 

6.1.3. Evidenţierea influenței pentaclorofenolului asupra morții celulare utilizând dublul 

marcaj Annexina-v /Iodura de propidiu 

 

6.1.4. Aprecierea viabilităţii eritrocitare prin măsurarea activităţii esterazelor intracelulare 

cu Calcein-AM (test de toxicitate sau viabilitate celulară) 

 

6.1.5. Măsurarea prin citometrie în flux a stresului oxidativ al eritrocitelor de pește generat 

de pentaclorofenol 

 

CAPITOLUL 7 

 EVALUAREA PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX A EFECTELOR  INDUSE ASUPRA 

ERITROCITELOR NUCLEATE DE PEȘTE PRIN SINERGISMUL DE ACȚIUNE AL UNOR 

POLUANȚI 

 

 

7.1. ESTIMAREA MODIFICĂRILOR DE MORFOLOGIE CELULARĂ PRIN 

CITOMETRIE ÎN FLUX ȘI TEHNICI DE MICROSCOPIE OPTICĂ ȘI 

ELECTRONICĂ DE SCANARE  

 

7.2. EVIDENŢIEREA   SINERGISMULUI DE ACȚIUNE A UNOR POLUANȚI ASUPRA 

MORȚII CELULARE UTILIZÂND DUBLUL MARCAJ ANNEXINA-V-FITC 

/IODURA DE PROPIDIU 

 

7.3. APRECIEREA VIABILITĂŢII ERITROCITARE PRIN MĂSURAREA 

ACTIVITĂŢII ESTERAZELOR INTRACELULARE CU CALCEIN-AM (TEST DE 

TOXICITATE SAU VIABILITATE CELULARĂ) 

 

7.4. MĂSURAREA PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX  A STRESULUI OXIDATIV 

GENERAT ÎN  ERITROCITELE DE PEȘTE  SUB ACȚIUNEA SINERGICĂ A UNOR 

COMBINAȚII DE POLUANȚI  

 



4 
 

CAPITOLUL 8 

VERIFICAREA  ÎN LABORATOR A SENSIBILITĂȚII METODELOR DE CITOMETRIE 

ÎN FLUX ÎN VEDEREA ELABORĂRII UNUI BIOTEST DE DETERMINARE A 

TOXICITĂȚII ȘI ECOTOXICITĂȚII  MEDIULUI  ACVATIC ȘI PENTRU 

BIOMONITORIZAREA POLUĂRII ACESTUIA 

 

 

8.1. ESTIMAREA MODIFICĂRILOR DE MORFOLOGIE CELULARĂ PRIN 

CITOMETRIE ÎN FLUX ȘI TEHNICI DE MICROSCOPIE OPTICĂ ȘI 

ELECTRONICĂ DE SCANARE 

 

8.2.VERIFICAREA METODEI DE DETERMINARE A TOXICITĂȚII ȘI 

ECOTOXICITĂȚII PE BAZĂ DE ERITROCITE NUCLEATE PRIN CITOMETRIE 

ÎN FLUX UTILIZÂND DUBLUL MARCAJ ANNEXINA-V-FITC /IODURA DE 

PROPIDIU 

 

CAPITOLUL 9 

EVALUAREA EX VIVO A PRINCIPALELOR MODIFICĂRI STRUCTURALE ŞI 

FUNCŢIONALE INDUSE ASUPRA HEMATIILOR DE  PEŞTE SUB ACŢIUNEA 

PRINCIPALILOR FACTORI POLUANŢI DIN MEDIUL NATURAL ÎN CONDIŢII 

EXPERIMENTALE DE LABORATOR 

 

9.1.  EVALUAREA APOPTOZEI IN VIVO PENTRU INTOXICAȚIA ACUTĂ CU 

METALE GRELE ESTIMAREA MODIFICĂRILOR DE MORFOLOGIE 

CELULARĂ PRIN TEHNICI DE MICROSCOPIE 

 

9.2.  EVALUAREA PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX CU DUBLU MARCAJ ANNEXINA-V-

FITC /IODURA DE PROPIDIU PENTRU EVIDENȚIEREA FENOMENULUI DE 

APOPTOZĂ IN VIVO 

 

CONCLUZII GENERALE  

BIBLIGRAFIE SELECTIVĂ 

LUCRĂRI PUBLICATE ȘI COMUNICĂRI DIN CADRUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

             INTRODUCERE 

Poluarea mediului este una din problemele tot mai mari care a primit o atenţie deosebită în ţara 

noastră  şi în intreaga lume. Activităţile umane au un impact negativ asupra mediului precum și poluarea 

apelor prin contaminare cu produse toxice, metale grele sau cu substanţe xenobiotice. 

   

CAPITOLUL 1 

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI PRODUSELOR 

PISCICOLE 

 
Politica de mediu a Uniunii Europene se bazează pe ideea că asigurarea calităţii mediului la 

standarde înalte stimulează inovarea şi oportunităţile în afaceri, iar aplicarea directivei la scară europeană 

reprezintă o provocare pentru monitorizarea mediului acvatic. Creşterea complexităţii degradării mediului 

înconjurător necesită o accentuare a capacităţilor de abordare ştiinţifică, a monitorizării acestuia şi o 

sesizare cât mai precoce a riscurilor, ceea ce în multe state a devenit o practică curentă. Astăzi se 

estimează că există mai mult de 100.000 produse chimice care sunt utilizate în mod regulat în industrie şi 

care sunt contaminanţi şi potenţiali poluanţi ai ecosistemului global. 

CAPITOLUL 2  

INFLUENŢA FACTORILOR POLUANŢI DIN MEDIUL ACVATIC ASUPRA 

SANOGENEZEI PRODUSULUI PISCICOL 
Societatea umană în prezent se confruntă cu probleme care vizează direct calitatea vieţii şi a sănătăţii 

oamenilor: poluarea mediului şi calitatea alimentaţiei,  care de altfel se găsesc într-o dependenţă directă. Există astăzi 

o nevoie majoră de identificare timpurie a problemelor emergente siguranţei alimentare, în scopul de a le 

împiedica să devină un risc pentru sănătate. Diverse metode şi proceduri existente pot fi utilizate pentru 

identificarea timpurie a problemelor de securitate care sunt revizuite, inclusiv monitorizarea apariţiei 

specifice pericolelor în cadrul  aprovizionării cu alimente sau incidenţa bolilor de toxiinfecţie alimentară, 

precum şi combinaţia acestora, cu alte date sau cu opiniile experţilor (Marvin et al., 2009). Evaluarea 

vulnerabilităţii se concentrează pe punctele slabe în cadrul potenţialului de aprovizionare cu alimente, în 

timp ce contractele de cercetare au previziune pentru a consolida pregătirea pentru viitor a pericolelor şi 

riscurilor. 

CAPITOLUL 3  

APLICAŢII ALE FENOMENULUI DE APOPTOZĂ ÎN TOXI- ŞI ECOTOXICOLOGIE 

Toxicologii (ecotoxicologii) au considerat mult timp că celulele pot fi omorâte de o mare 

varietate de substanţe toxice sau condiţii patologice, care, în funcţie de concentraţie, cauzau 

leziuni celulare majore sau o perturbare majoră a mediului celular, conducând la necroză 

(explozie celulară).  Acum se cunoaşte că apoptoza este forma majoră de moarte patofiziologică 

(sinucidere celulară) şi necroza intervine numai în circumstanţe când agresiunea substanţelor 

toxice este puternică. Apoptoza este astăzi de un interes major în toxicologia moleculară,  jucând 
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un rol central în acţiunea multor substanţe toxice, ceea ce îi conferă un rol important în studiul 

potenţialului lor toxicologic. Biomarkerii sunt molecule sau funcţii biologice utilizate ca 

indicator de poluare sau de stress. Acţiunea toxică se situează la nivel molecular şi celular şi 

induce apariţia de biomarkeri de expunere.  În aceste condiţii, găsirea unor biomarkeri celulari de 

apoptoză, sensibili, care furnizează informaţii  mult mai obiective asupra gradului de poluare 

acvatică, se impune cu necesitate.  

Eritrocitele nucleate de peşte pot fi considerate pe de o parte, adevăraţi biosenzori 

celulari pentru studiul ecotoxicologic al amestecurilor complexe de poluanţi, iar pe de altă parte, 

un sistem alternativ pentru monitorizarea ecologică a mediului acvatic. 

Scopul studiului 

Scopul major al cercetărilor întreprinse il constituie elaborarea unor metode noi, rapide şi 

sensibile de apreciere a securităţii produsului piscicol ca aliment pentru asigurarea  protecţiei 

sanitar-veterinare. De asemeni ne-am propus clarificarea mecanismelor celulare de acţiune a 

factorilor xenobiotici la nivel celular şi de organism, în special prin sinergismul lor de acţiune 

chiar la concentraţii de poluare admise,  creşterea complexităţii degradării mediului înconjurător 

impunând o sesizare cât mai precoce a riscurilor induse asupra produselor alimentare de origine 

acvatică. În contextul ştiinţific descris, cu noi criterii şi metode originale bazate pe citometrie în 

flux aplicabile în cadrul cercetării şi determinării siguranţei produselor piscicole, ne-am propus: 

1. Evaluarea in vitro prin citometrie în flux şi tehnici complementare de microscopie a 

efectelor induse de principalele categorii de poluanţi asupra eritrocitelor de peşte ca bază de 

determinare in vivo a sanogenezei. 

2. Evaluarea in vivo a principalelor modificări structurale şi funcţionale induse sub 

acţiunea principalilor factori poluanţi din mediul natural sau exercitate asupra peştilor în condiţii 

experimentale de laborator (intoxicare acută) în vederea evidenţierii unor biomarkeri 

semnificativi. 

Premizele și strategia de cercetare 

1. Cercetările noastre s-au focalizat pe identificarea efectelor produse de poluanţii al 

căror risc şi periculozitate nu pot fi determinate prin testele actuale fizico-chimice depăşite prin 

limita de sensibilitate şi care nu pot evidenţia efectele sinergice ale acestora sau efectul 

cumulativ în timp. Ele vizează explorarea şi exploatarea mecanismelor fiziologice pentru 

estimarea dozelor mici de factori de risc şi evaluarea efectelor cumulative şi de expunere 

combinată la factori poluanţi, dar şi la efectul de lungă durată.  

2. Tema tezei se bazează pe ipoteza originală emisă de noi, potrivit căreia anumiţi factori 

poluanţi, singuri sau în sinergism pot induce un fenomen de apoptoză celulară asupra anumitor 
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ţesuturi care vin în contact cu aceştia, în particular asupra eritrocitelor.  

3. Cercetările s-au  îndreptat cu prioritate asupra aprofundării  mecanismului de  acţiune 

al poluanţilor asupra eritrocitelor şi sa investigat fenomenul de apoptoză indus de acţiunea 

xenobioticelor asupra eritrocitului nucleat de pește, fenomen slab studiat pe plan internaţional şi 

încă incomplet elucidat şi exploatat în favoarea civilizaţiei umane.  

4. Metodologia şi tehnicile utilizate în realizarea acestei teze de doctorat, sunt tehnici 

moderne, de mare fineţe şi se bazează în cea mai mare măsură pe citofluorimetrie în flux şi 

microscopie optică şi electronică de scanare (ESEM), metode ce pot deveni teste simple şi 

rapide, de apreciere a sanogenezei şi calităţii produsului piscicol ca aliment. 

 

CAPITOLUL 4  

MATERIALE ŞI METODE UTILIZATE ÎN CADRUL CERCETĂRILOR PROPRII 

ÎNTREPRINSE    

                                       

Ansamblul cercetărilor din cadrul tezei de  doctorat s-a derulat în cadrul Institutului de 

Științe ale Vieții, utilizând următoarele materiale şi metode generale pentru analiză prin 

citometrie în flux şi tehnicile complementare aplicate.  În experimentele efectuate s-au utilizat un 

număr de șase metale și un pesticid: Al(NO3)2 x 9H2O; CdO - Merck, Darmstadt; HgCl2 Sigma - 

Aldrich; Zn(CH3COO)2 x 2H2OProlabo; Pb(CH3COO)2 x 3H2O; CuSO4 x 5H2O - Billault, 

Anbervilliers, France; Pentachlorophenol Germany.  

Condiţii de prelevare şi obţinere a suspensiilor celulare 

Sângele de pește utilizat în experimente  a fost prelevat  de la două specii de pești: Cyprinus 

carpio și Carassius auratus din pescării private mediu controlat, precum și din balta de lângă 

fosta fabrică de cărămidă de lângă pădurea Ceala din Arad. Suspensiile de eritrocite au fost obținute 

pornind de la puncționarea peștilor și prelevarea sângelui pe anticoagulant, respectiv pe heparină. 

Suspensia celulară s-a realizat în clorură de sodiu 0,9%  la o densitate celulară de 10
7
 RBCs / ml. 

Experiențele s-au efectuat în plăci cu godeuri pentru culturi celulare și au fost incubate timp de 3 ore, 6 

ore și 24 de ore la temperatura laboratorului, în prezența metalelor luate în studiu la concentrații obținute 

prin diluții seriale.  

Condiţii de intoxicare acută a peștilor, prelevare şi obţinere a suspensiilor celulare 

Pentru experimentul de intoxicare acută a  peștilor  s-au folosit două acvarii cu capacitate de 20 

de litri, utilizandu-se  apă de la robinet cu un pH de 7,8. În experiment s-au folosit pești juvenili, 

din specia Carassius auratus, apa a fost oxigenată 70-80%, cu temperatura apei în condiții de 

laborator 19-20
0
C, cu o iluminare naturală.  În perioada intoxicării nu s-a administrat hrană. 

Metode de analiză bazate pe citometrie în flux 

Analizele de citometrie în flux au fost realizate cu un citofluorimetru FACScan Becton 

Dickinson (San Jose, USA), achiziţia şi analiza rezultatelor fiind obţinute cu un soft CellQuest 
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Pro și cu Citometrul FC 500 de la Beckman-Coulter dotat cu soft CXP Analysis. Celulele au fost 

suspendate în clorură de sodiu 0,9% şi analizate prin citometrie în flux, câte 10.000 de celule pentru 

fiecare tip de analiză. Toate analizele s-au realizat în triplicat. 

 

REZULTATE PROPRII OBȚINUTE 

CAPITOLUL 5 . EVALUAREA  IN VITRO PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX ŞI TEHNICI 

COMPLEMENTARE DE MICROSCOPIE A EFECTELOR INDUSE DE METALELE 

GRELE  ASUPRA ERITROCITELOR DE PEȘTE 

   

Toate cercetările ce vor fi prezentate se bazează pe o concepţie absolut originală emisă de 

noi, potrivit căreia apoptoza eritrocitelor nucleate de pește poate furniza biomarkeri sensibili de 

apreciere a poluării acvatice pentru  conceperea de  bioteste de apreciere a toxicității şi 

ecotoxicității, sau pentru  aprecierea calității produselor alimentare, în contextul problemelor 

majore ridicate de civilizaţia modernă. Ipoteza de lucru pentru cercetarile derulate s-a bazat pe 

asemănarea  eritrocitele de peşte cu cele nucleate de batracieni care  pot dezvolta un fenomen de 

apoptoză sub acţiunea factorilor inductori așa cum a fost el demonstrat în 2004 de Bratosin et al., 

(Bratosin et al., 2004). În ceea ce priveşte studiul apoptozei, acesta s-a facut în cea mai mare 

proporţie prin citofluorimetrie de flux,   o metodă  precisă, complexă, rapidă și mai ales 

statistică, pentru   analiza celulelor în stare izolată, vie, fără a le traumatiza.   

Estimarea modificărilor de morfologie celulară prin măsurarea absorbţiei şi difuziei luminii 

(FSC/SSC) prin citometrie în flux (light scatter measurements) şi tehnici de microscopie 

O celulă vie prezintă anumite caracteristici care vor constitui baza de evaluare a 

viabilităţii celulare în Citometria în flux, respectiv: talia, forma (FSC) şi refringenţa (SSC), care 

sunt condiţionate de nivelul de hidratare al celulei, de starea citoscheletului şi a organitelor. Când 

o celulă este alterată, ea începe să piardă aceste caracteristici. Analiza prin citometrie s-a făcut de 

o manieră comparativă pentru citogramele rezultate din analiza probelor noastre obținute prin 

incubarea hematiilor de pește (Cyprinus carpio și Carassius auratus)  pentru timpi diferiți în 

prezența diferiților poluanți analizați și a diferitelor concentrații de poluanți (probele 1-7) față de  

hematiile nucleate proaspete (martor inițial T0) sau incubate fără poluanți (martor de incubare).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fig. 23. Analiza citometrică în sistem biparametric (dot-plot) FSC/SSC (talie celulară/conținut celular) a 

eritrocitelor nucleate de Cyprinus carpio proaspăt prelevate (T0). A - dot-plot; B -”density plot”; C - dot-plot 3D. 
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Morfologia normală a eritrocitelor nucleate de pește 

Imaginile de microscopie de scanare pentru  eritrocitele nucleate de pește imediat după 

prelevare, atât pentru cele de Cyprinus carpio cât și cele de Carassius auratus, ( Figura 25 și 

Figura 26 ) evidențiază o formă elipsoidală în ambele cazuri și prezența centrală a nucleului, 

confirmând datele din literatură. De semnalat totuși că eritrocitele de Carassius auratus, așa cum 

evidențiază în special microscopia de scanare prezentată în Figura 26 au o formă ușor ascuțită  

față de cele de  Cyprinus carpio care prezintă o formă elipsoidală cu capetele rotunjite. Incubarea 

eritrocitelor în absența  metalelor nu induce modificări  importate de morfologie (Fig. 25).  

 

                 

    Fig.25(A). Eritrocite Cyprinus carpio. (T0 a,b,c).    

                   Fig.26(B). Eritrocite Carassius auratus. (T0 a,b,c). 

 

 

 

 

 

 

Efectele induse de Mercur 

1. Analiza prin citometrie în flux în sistem “density plot” FSC/SSC (talie 

celulară/conținut celular) a  eritrocitelor nucleate de Cyprinus carpio incubate 3h cu 

diferite diluții seriale (1-7) de Hg pentru determinarea schimbărilor de morfologie 

așa cum sunt ele prezentate în Figura 38 și cuantificate prin valorile XGeoMean și 

YGeoMean din Figura 39, demonstrează gradul ridicat de toxicitate pe care îl 

exercită mercurul la concentrații de 0,5mM/L până la 0,125mM/L. Aceste  

concentrații induc liza totală a eritrocitelor, ceea ce apare în citograme fiind de fapt 

nucleele și membranele (gosturi) eritrocitelor. 

2.  La concentrația de 0,125mM/L  eritrocitele iși modifică profund conținutul celular, 

YGeoMean  crescând la 377,79 față de martorul de incubare care are un YGeoMean 

de 180,69. Acesta diminuează odată cu descreșterea concentrației de metal.  

3. Microscopia optică Figura 40, și de scanare Figura 42 confirmă aceste modificări de 

morfologie, aspectul eritrocitelor sub acțiunea mercurului confirmând toxicitatea 

foarte mare a acestuia, aspectul morfologic de celule în apoptoză și rezultatele 

obținute prin citometrie.   

            
 

A 

B 
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Fig. 38. Analiza prin citometrie în flux în sistem “density plot” FSC/SSC (talie celulară/conținut celular) a 

eritrocitelor nucleate de Cyprinus carpio incubate 3h cu diferite diluții seriale (1-7) de Hg  pentru determinarea 

schimbărilor de morfologie. 

                                
                            Fig.40.Eritrocite de Cyprinus carpio, diluția 4 (24h)                                       

                           Fig.42.Eritrocite de Cyprinus carpio, diluția 2 (6h).    

                                                            

Efectele induse de Plumb  

Figura 43 conținând analiza comparativă a citogramelor de morfologie în sistem FSC/SSC a 

eritrocitelor expuse acțiunii plumbului, au un profil similar celor obținute prin acțiunea Hg, 

demonstrând toxicitatea foarte mare a plumbului. Ca și în cazul mercurului, primele 2 diluții 

conținând o concentrație mare (0,5 mM/L și 0,25mM/L) induc hemoliza totală a eritrocitelor. 

Sub acțiunea concentrațiilor următoare, apare  același fenomen de creștere a valorilor pentru 

conținutul celular dar mult mai diminuat. Imaginile de microscopie optică evidențiază aceste 

modificări, așa cum sunt ele prezentate în Figura 46. În Figura 47,  prin microscopie de scanare, 

sunt surprinse eritrocite complet hemolizate la diluția 2 (0,025mM/L) cu păstrarea în centru a 

nucleului întreg.  
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Fig. 43. Analiza prin citometrie în flux în sistem “density plot” FSC/SSC (talie celulară/conținut celular) a  

eritrocitelor nucleate de Cyprinus carpio incubate 3h cu diferite diluții seriale (1-7) de Pb pentru determinarea 

schimbărilor de morfologie 

 

 

           
      Fig.46.  Eritrocite de Cyprinus carpio incubate    Fig. 47. Eritrocite de Cyprinus carpio,incubate 

                         3h cu diferite diluții de Pb                                               cu diferite diluții de Pb  

 

 

Evidenţierea influenței metalelor grele asupra morții celulare utilizând dublul marcaj 

Annexina-V /Iodura de Propidiu 

Pentru a investiga tipul de moarte celulară indusă de metalele grele, am aplicat un dublu 

marcaj cu Anexina-V-FITC şi Iodură de Propidiu.  Eritrocite normale neincubate precum și cele 

incubate au fost analizate prin citometrie în flux pentru a observa expunerea la suprafața celulară 
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de fosfatidilserină (PS) cu ajutorul fixării de aceste resturi a Anexinei-V-FITC şi urmărindu-se în 

acelasi timp permeabilitatea membranei prin marcare cu PI. Resturile de  fosfatidilserină sunt 

expuse în stratul exterior al membranei celulare în timpul procesului de apoptoză timpurie,  în 

timp ce legarea Iodurii de Propidiu de nucleu indică o perturbare a integrității membranei 

celulare, observate în timpul apoptozei târzii sau al necrozei celulare.  

Pentru acțiunea fiecărui metal greu studiat s-a realizat o  analiză comparativă prin tehnica 

cadranelor pentru identificarea simultană a celulelor viabile, în apoptoză şi necroză, prin dubla 

colorare cu Annexina-V-FITC (FL1) şi Iodură de Propidiu (FL2) pentru eritrocite normale 

nucleate (T3h) și expuse acțiunii diverselor concentrații de metale grele (P1–P7).   

      

 Evidențierea efectului apoptotic indus de Mercur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 57. Analiza comparativă prin tehnica cadranelor pentru identificarea simultană a celulelor viabile, în apoptoză 

şi necroză, prin dubla colorare cu Annexina-V-FITC (FL1) şi Iodură de Propidiu (FL2) pentru eritrocite normale 

nucleate (T3h) și expuse acțiunii Mercurului (P1–P7). Abscisă: intensitatea fluorescenţei verzi a Annexin-V-FITC 

(FL1), în scară lgaritmică. Ordonată: logaritmul intensităţii roşii a Iodurii de Propidiu (FL2). Cadranul stânga jos: 

celule viabile (Annexin־/PI ־); Cadranul dreapta jos: celule aflate în apoptoză (Annexin
+
/PI־); Cadranul dreapta sus: 

celule moarte (Annexin
+
/PI

+
).  

 

       Evidențierea efectului apoptotic indus de Plumb 

 
Fig. 59. Analiza comparativă prin tehnica cadranelor pentru identificarea simultană a celulelor viabile, în apoptoză 

şi necroză, prin dubla colorare cu Annexina-V-FITC (FL1) şi Iodură de Propidiu (FL2) pentru eritrocite normale 

nucleate (T3h) și expuse acțiunii Plumbului (P1–P7). Abscisă: intensitatea fluorescenţei verzi a Annexin-V-FITC 

(FL1), în scară lgaritmică. Ordonată: logaritmul intensităţii roşii a Iodurii de Propidiu (FL2). Cadranul stânga jos: 

celule viabile (Annexin־/PI ־); Cadranul dreapta jos: celule aflate în apoptoză (Annexin
+
/PI־); Cadranul dreapta sus: 

celule moarte (Annexin
+
/PI

+
). Procentul de celule se referă la procentul de celule din fiecare populaţie. Număr de 

celule analizate 10.000. Rezultatele prezentate sunt reprezentative pentru cele trei experimente realizate. 
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Aprecierea viabilităţii eritrocitare prin măsurarea activităţii esterazelor intracelulare cu 

Calcein-AM (test de toxicitate sau viabilitate celulară) 

Măsurarea viabilității celulare s-a efectuat conform protocolului descris la capitolul 

materiale și metode, folosind o nouă metodă citofluorimetrică pe bază de Calcein-AM descrisă 

de  Bratosin et. al (Bratosin et al., 2005).  Este important de menţionat că s-a demonstrat anterior 

că pierderea activității esterazice apare înaintea expunerii de fosfatidilserină.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.65. Analiza comparativă a histogramelor de viabilitate obţinute cu Calcein-AM pentru eritrocite normale 

nucleate (T3h) și expuse acțiunii unor diluții seriale de Cd (Cd1-Cd7). M1: regiunea de celule fluorescente cu 

membrana celulară intactă (celule vii) și M2: regiunea de celule nefluorescente cu membrana celulară alterată 

(celule moarte). Abscisă: intensitatea fluorescenţei verzi a Calceinei (FL-1) în sistem logaritmic. Ordonată: numărul 

de celule.  

 

 

 

Fig.66. Curbele doză-

răspuns pentru calculul 

EC-50. Abscisă: 

concentrația de metal 

greu. Ordonată: % celule 

moarte corespunzătoare 

regiunii M2 din 

histogramele 

corespunzătoare fiecărui 

metal greu, așa cum se 

prezintă ca exemplu 

pentru Cd în Figura 65. 

Rezultatele prezentate sunt 

reprezentative pentru cele 

trei experimente realizate. 

 

 

Măsurarea prin citometrie în flux  a stresului oxidativ generat de metalele grele  în  

eritrocitele de pește 

Așa după cum se cunoaște, generarea intracelulară de specii reactive de oxigen (ROS)  

este produsă printr-un stres oxidativ care poate fi cauzat de expunerea celulelor la diferiți  

poluanți, printre care și metalele grele. De aceea ne-am propus să evaluăm producția de ROS în 

eritrocitele nucleate de pește după expunerea celulelor  la diferite  concentrații utilizate,  pe baza 
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determinării prin citometrie în flux a nivelurilor intracelulare pentru radicalul anionic superoxid 

(O2
•-
) utilizând ca substanță fluorescența H2DCFDA, conform principiului și protocolului descris 

la capitolul materiale și metode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68. Analiza comparativă a curbelor de concentrație pentru valorile MFI corespunzătoare fluorescenței verde 

conferită de   2 ', 7' diclorofluoresceină  corespunzatoare cantității de ROS din eritrocitele de pește (Carassius 

auratus) incubate cu diferite diluții de metale grele pentru 6h. 

  

 

EVALUAREA IN VITRO PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX ȘI TEHNICI 

COMPLEMENTARE DE MICROSCOPIE A EFECTELOR INDUSE DE 

PENTACHLOROPHENOL ASUPRA ERITROCITELOR NUCLEATE DE PEȘTE 

Studiul de față a investigat  prin citometrie în flux și microscopie optică și ESEM 

modificările induse asupra eritrocitelor nucleate de pește în urma expunerii la concentrații variate 

de pentaclorofenol (PCP) ce au variat între 0,375mM pentru diluția 1 și 0,0012 mM la ultima 

diluție (diluția 10). În mod particular am investigat efectul PCP asupra inducerii de ROS și 

asupra  activității metabolice pe baza nivelului de activitate a  esterazelor cu  Calcein-AM. 

ESTIMAREA MODIFICĂRILOR DE MORFOLOGIE CELULARĂ PRIN TEHNICI DE 

MICROSCOPIE OPTICĂ ȘI ELECTRONICĂ DE SCANARE  

Toxicitatea pentaclorofenolului s-a dovedit extrem de mare, conform cu observațiile de 

microscopie optică și de scanare, așa cum sunt ele prezentate în Figura 70. Concentrațiile variind 

între 0,375mM( diluția 1) și cea de 0,005mM (diluția 8) conduc la o liză totală a eritrocitelor, la 

primele diluții observându-se celule transparente, nucleul fiind  păstrat  în celulă. Celelalte 2 
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diluții de pentaclorofenol, 0,0025mM( diluția 9) și 0,0012mM( diluția 10) induc modificări 

morfologice ce conduc la forme  echinocitare, cu margini crenelate și chiar forme rotunde. 

                       
  Fig. 70. Analiza prin microscopie optică a eritrocitelor nucleate de Carassius auratus incubate  pentru 6h cu diluția 2 

de PCP (0,208mM). Rezultatele sunt reprezentative pentru modificările observate sub acțiunea pentaclorofenolului la 

această concentrație. 

 

Evidenţierea influenței pentaclorofenolului asupra morții celulare utilizând dublul 

marcaj Annexina-V /Iodura de Propidiu 

 
 

 

 

 

 

Fig.73. Analiza comparativă prin tehnica cadranelor pentru 

identificarea simultană a celulelor viabile, în apoptoză şi 

necroză, prin dubla colorare cu Annexina-V-FITC (FL1) şi 

Iodură de Propidiu (FL2) pentru eritrocitele nucleate expuse 

acțiunii PCP (PCP1–PCP10). Abscisă: intensitatea 

fluorescenţei verzi a Annexin-V-FITC (FL1), în scară 

lgaritmică. Ordonată: logaritmul intensităţii roşii a Iodurii de 

Propidiu (FL2). Cadranul stânga jos: celule viabile 

(Annexin־/PI ־); Cadranul dreapta jos: celule aflate în 

apoptoză (Annexin
+
/PI־); Cadranul dreapta sus: celule moarte 

(Annexin
+
/PI

+
). Procentul de celule se referă la procentul de 

celule din fiecare populaţie.  
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EVALUAREA PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX A EFECTELOR INDUSE  ASUPRA 

ERITROCITELOR NUCLEATE DE PEȘTE PRIN SINERGISMUL DE ACȚIUNE AL 

UNOR POLUANȚI 

 
Poluarea acvatică a devenit astazi din ce în ce mai complexă,  deși, determinările chimice 

pentru fiecare poluant pot fi în limitele admise, efectul sinergic al acestor micropoluanți precum 

și efectul de lungă durată nu pot fi determinate decât cu ajutorul biotestelor ecotoxicologice. În 

acest sens ne-am propus determinarea efectului sinergic pentru poluanții studiați la concentrații 

la care în mod singular nu produceau efecte vizibile. Experiențele noastre s-au derulat după 

schema de combinare din tabelul 2. 

Nr. Poluantul SINERGIM 

        2 

POLUANȚI 

SINERGISM 

         3 

POLUANȚI 

SINERGIM 

         4 

POLUANȚI 

SINERGISM 

          5 

POLUANȚI 

SINERGISM 

          6  

POLUANȚI 

SINERGISM 

          7 

POLUANȚI 

     

1. HgCl2 dil 9 

0,0019mM 

dil 9 

0,0019mM 

dil 9 

0,0019mM 

dil 9 

0,0019mM 

dil 9 

0,0019mM 

dil 9 

0,0019mM 

2. CdO dil 8 

0.0039mM 

dil 8 

0.0039mM 

dil 8 

0.0039mM 

dil 8 

0.0039mM 

dil 8 

0.0039mM 

dil 8 

0.0039mM 

3. Pb(CH3CO

O)2x3H20 

  dil 7 

0,0078mM 

dil 7 

0,0078mM 

dil 7 

0,0078mM 

dil 7 

0,0078mM 

4. CuSO4x5H

2O 

 dil 8 

0,0039mM 

 

dil 8 

0,0039mM 

 

dil 8 

0,0039mM 

 

dil 8 

0,0039mM 

dil 8 

0,0039mM 

5. Zn(CH3CO

O)2x2H20 

   dil 6 

0,015mM 

dil 6 

0,015mM 

dil 6 

0,015mM 

6. Al(NO3)2x

9H20 

    dil 6 

0,015mM 

dil 6 

0,015mM 

7. PCP      dil 6 

0,011mM 

 

ESTIMAREA MODIFICĂRILOR DE MORFOLOGIE CELULARĂ PRIN 

CITOMETRIE ÎN FLUX ȘI TEHNICI DE MICROSCOPIE OPTICĂ ȘI ELECTRONICĂ 

DE SCANARE 
 

Estimarea modificărilor de morfologie celulară induse de sinergismul de acțiune al 

combinării mai multor poluanți, de la 2 la 7, toți aleși la concentrații care la o acțiune singulară 

nu induc modificări demonstrează așa cum se prezintă în figurile următoare un puternic efect 

toxic. Acest efect se observă atât prin metoda de analiză directă prin citometrie în flux, în sistem 

FSC/SSC cu complementaritate prin analiza de microscopie optică și de scanare, din Figurile  

(88,89).Toate aceste modificări se traduc prin schimbarea formei celulare de la formă 

elipsoidală, la cea rotundă sau polimorfă, cu enucleare celulară, chiar fragmentare de nucleu, ca 

în cazul fenomenului de apoptoză dar și prin forme mai ușoare de crenelare sau echinocitare a 

hematiilor nucleate.  
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Fig.89. Eritrocitelor nucleate de Carassius auratus         Fig. 88. Eritrocitelor nucleate de Carassius auratus  

incubate 6h cu 6 poluanți  (Hg diluția 9, Cd diluția 8,    incubate 6h cu 5 poluanți (Hg diluția 9, Cd diluția 8, 

 Cu diluția 8, Pb diluția 7, Zn diluția 6 și Al diluția 6).        Cu diluția 8, Pb diluția 7 și Zn diluția 6). 

 

EVIDENŢIEREA   SINERGISMULUI DE ACȚIUNE A UNOR POLUANȚI ASUPRA 

MORȚII CELULARE UTILIZÂND DUBLUL MARCAJ ANNEXINA-V-FITC /IODURA 

DE PROPIDIU 

 

În toate cazurile de sinergism de acțiune a poluanților utilizați se observă din analiza 

morții celulare utilizând dublul marcaj Annexina-V-FITC /Iodura de Propidiu, metoda ce 

discriminează apoptoza și necroza, că efectul toxic este major și se manifestă prin declanșarea 

unei morți active de tip apoptotic, urmată de dispariția celulară prin necroză post-apoptotică. 

 
 

 

 

Fig. 94.Histograma comparativă 

pentru % de eritrocitelor nucleate 

de Carassius auratus după 

incubarea 6h cu diferite combinații 

de poluanți (1-7 poluanți) la diluții  

fără efect toxic  singular asupra 

hematiilor nucleate .  
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APRECIEREA VIABILITĂŢII ERITROCITARE PRIN MĂSURAREA ACTIVITĂŢII 

ESTERAZELOR INTRACELULARE CU CALCEIN-AM (TEST DE TOXICITATE SAU 

VIABILITATE CELULARĂ) 

 

A fost întocmită o histogramă spre o mai ușoară comparare. Figura 96 se observă că în 

toate cazurile, efectul sinergic se manifestă diferențiat, ceea ce conduce la concluzia că efectele 

induse asupra hematiilor de pește nu sunt produse de efectul cumulativ al concentrațiilor de 

poluanți, ci de toxicitatea diferită a poluanților din fiecare combinație. Acest lucru este 

demonstrat de faptul că sinergismul de acțiune a 6 poluanți produce un efect mai mic decât cel 

indus de combinația a 4 sau 5 poluați.    

 

 
Fig.96. Histograma comparativă 

pentru activitatea esterazică 

determinată cu Calcein-AM a 

eritrocitelor nucleate de Carassius 

auratus după incubarea 6h cu 

diferite combinații de poluanți la 

diluții  fără efect singular (1-7 

poluanți. 

CAPITOLUL 8 

 

 

 

 
VERIFICAREA  ÎN LABORATOR A SENSIBILITĂȚII METODELOR DE 

CITOMETRIE ÎN FLUX ÎN VEDEREA ELABORĂRII UNUI BIOTEST DE 

DETERMINARE A TOXICITĂȚII ȘI ECOTOXICITĂȚII MEDIULUI ACVATIC ȘI 

PENTRU BIOMONITORIZAREA POLUĂRII ACESTUIA 

 

Pentru testare au fost luate în studiu 3 eșantioane de apă, respectiv:  În total au fost testate  

30 de eșantioane de apă, atât de la mal  cât și de la o oarecare distanță  de mal, știut fiind că 

nivelul poluării depinde de viteza și debitul apei. 

1. Eșantionul 1 a fost prelevat din balta de la fosta  fabrică de caramidă din Arad,  pădurea 

Ceala, de la aproximativ 200 m de mal;  

2. Eșantionul 2 a fost prelevat din balta de la fosta  fabrică de carămida din Arad,  pădurea 

Ceala,  de la mal;  

3. Eșantionul 3 a fost prelevat din dintr-un canal la 15 Km distanță de Arad, drumul spre 

Sânpaul,  unde a existat în trecut o fabrică de cânepă, acum existand și o pescărie privată, în care 

în prezent se poate pescui (carași, crapi și somn pitic).  
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ESTIMAREA MODIFICĂRILOR DE MORFOLOGIE CELULARĂ PRIN 

CITOMETRIE ÎN FLUX ȘI TEHNICI DE MICROSCOPIE OPTICĂ ȘI ELECTRONICĂ 

DE SCANARE 

Din analiza comparativă a imaginilor de microscopie optică și ESEM  a hematiilor 

nucleate de de Carassius auratus incubate 3h cu cele 3 eșantioane de apă prelevate din 

imprejurimile Aradului se observă inducerea unor schimbari morfologice față de eritrocitele 

martor, care includ pierderea formei elipsoidale, apariția de margini celulare crenelate, forme 

rotunde sau echinocitare. Aceste modificări sunt dovada efectului toxic al unor substanțe 

poluante prezente în aceste probe, substanțe care prin cumul sau sinergism de acțiune iși exercită 

acțiunea nefastă asupra hematiilor.  

                                                                              
 
       Fig. 103. Analiza prin microscopie ESEM a eritrocitelor         Fig. 100. Analiza prin microscopie 

       nucleate de Carassius auratus incubate 3h cu eșantionul        ESEM a eritrocitelor nucleate de Carassius  

       3 de apă (P3).                                                                        auratus incubate (T 3h) ca martor de incubare. 

                                                                                               

VERIFICAREA METODEI DE DETERMINARE A TOXICITĂȚII ȘI 

ECOTOXICITĂȚII PE BAZĂ DE ERITROCITE NUCLEATE PRIN CITOMETRIE ÎN 

FLUX UTILIZÂND DUBLUL MARCAJ ANNEXINA-V-FITC /IODURA DE PROPIDIU 

Comparând % de celule Annexina V-FITC negativ (cadranul LL) adică celule normale cu  

a celui  Annexin V-FITC pozitiv (cadranul LR) conținând  celule în apoptoză și a cadranului UR, 

Annexin V-FITC pozitiv și Propidium Iodide  pozitive care conține celulele moarte se constată 

că pentru eșantioanele de apă analizate unde eritrocitele nucleate au fost incubate, ecotoxicitatea 

acestora este semnificativă, în ordine, cea mai poluată apă este Proba P3, urmată de P1 și P2.  
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Fig. 104. Analiza comparativă prin tehnica cadranelor pentru identificarea simultană a celulelor viabile, în apoptoză 

şi necroză, prin dubla colorare cu Annexina-V-FITC (FL1) şi Iodură de Propidiu (FL2) pentru eritrocitele nucleate 

expuse acțiunii eșantioanelor de apă (P1, P2, P3), prelevate din imprejurimile Aradului comparativ cu martorul de 

incubare T0. Abscisă: intensitatea fluorescenţei verzi a Annexin-V-FITC (FL1), în scară lgaritmică. Ordonată: 

logaritmul intensităţii roşii a Iodurii de Propidiu (FL2). Cadranul stânga jos: celule viabile (Annexin־/PI ־); Cadranul 

dreapta jos: celule aflate în apoptoză (Annexin
+
/PI־); Cadranul dreapta sus: celule moarte (Annexin

+
/PI

+
).  

 

EVALUAREA EX VIVO A PRINCIPALELOR MODIFICĂRI STRUCTURALE ŞI 

FUNCŢIONALE INDUSE ASUPRA HEMATIILOR DE  PEŞTE SUB ACŢIUNEA 

PRINCIPALILOR FACTORI POLUANŢI DIN MEDIUL NATURAL ÎN CONDIŢII 

EXPERIMENTALE DE LABORATOR 

 
Printre problemele majore care vizează direct calitatea vieţii şi a sănătătii oamenilor, 

două dintre ele se găsesc într-o dependenţă directă, respectiv poluarea mediului şi calitatea 

alimentaţiei. Stabilirea concentraţiilor maxime de substanţe toxice admise în apele de suprafaţă, 

cunoaşterea acţiunii vătămătoare asupra vieţii acvatice şi aprecierea gradului de risc pe care îl au 

asupra calităţii viitorului produs alimentar de origine piscicolă au devenit mai mult decât o 

necesitate. Pe plan internațional, creşterea securităţii alimentare şi mai precis a siguranţei 

alimentelor constituie preocupări actuale de la care se așteaptă rezultate rapide. În acest context 

general, ne-am propus să verificăm dacă biotestul conceput de noi poate fi în același timp un test 

de sanogeneză, de apreciere a condițiilor în care un produs piscicol a fost obținut, respectiv dacă 

mediul acvatic din care provine a fost poluat sau nu și în ce măsură acest grad de poluare are 

consecințe asupra calității produsului piscicol ca aliment. În acest scop am verificat biotestul 

nostru în condiții de laborator, pe pești din genul Carassius auratus, supuși unei intoxicații acute 

cu metale grele.  
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EVALUAREA APOPTOZEI IN VIVO PENTRU INTOXICAȚIA ACUTĂ CU METALE 

GRELE ESTIMAREA MODIFICĂRILOR DE MORFOLOGIE CELULARĂ PRIN 

TEHNICI DE MICROSCOPIE 

            
        Fig.107.  Analiza prin microscopie ESEM              Fig. 106. Analiza prin microscopie optică a eritrocitelor         

        a eritrocitelor nucleate de Carassius auratus,         de Carassius auratus intoxicație acută, incubate 24h cu 

       intoxicație acută incubate 24h cu Hg 0,01mM.       Hg (a,b) 0,01Mm. 

 

EVALUAREA PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX CU DUBLU MARCAJ ANNEXINA-V-

FITC /IODURA DE PROPIDIU PENTRU EVIDENȚIEREA FENOMENULUI DE 

APOPTOZĂ IN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.119. Analiza comparativă prin tehnica cadranelor pentru identificarea simultană a celulelor viabile, în apoptoză 

şi necroză, prin dubla colorare cu Annexina-V-FITC (FL1) şi Iodură de Propidiu (FL2) pentru eritrocitele nucleate 

expuse acțiunii intoxicării acute cu Hg la diferite concentrații.  Intoxicare cu: A- Hg-1mM-1h; B- Hg-0,01mM-6h; 

C- Hg – 0,01mM-24h; D.  Hg-0,01mM-48h. Numerotarea de la 1 la 5 reprezintăa cei 5  indivizii de Carassius 

auratus evaluați. 
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CONCLUZII GENERALE 

Din rezultatele cercetărilor noastre se desprind următoarele concluzii generale:   

1. Metalele grele studiate exercită in vitro efecte extrem de toxice asupra eritrocitelor 

nucleate, inducând moartea acestora printr-un fenomen de apoptoză.   

2.  Apoptoza eritrocitară poate fi un biomarker ecotoxicologic eficient, capabil să  furnizeze 

informaţii semnificative referitoare la un stres de mediu, indiferent care este acesta.  

4. În urma analizei intensității de florescență a Calceinei atât pentru regiunile de celule 

viabile cât și pentru regiunea celulelor moarte, se poate observa o diminuare dramatică  a 

activității esterazice la cele două specii de pește luate în studiu, ceea ce poate constitui un 

biomarker de acțiune a unui poluant, iar analiza prin citometrie în flux a acestei enzime poate 

constitui un test sensibil, rapid, și precis de evaluare a toxicității. 

5. Măsurarea nivelului de specii reactive de oxigen, (ROS), în urma analizei prin citometrie 

în flux se dovedește de asemenea a fi o metodă sensibilă care reușește să coantifice această 

producție de specii reactive de oxigen în interiorul celulei, sub influența tuturor metalelor grele 

luate în studiu, știut fiind că speciile de radicali liberi au o durată de viață foarte scurtă.  

6. Din analiza citometrică  a efectelor induse de pentaclorofenol se poate observa că 

toxicitatea pentaclorofenolului este foarte mare chiar la concentrații foarte mici. 

7. Din experimentele efetuate în toate cazurile de sinergism de acțiune a poluanților utilizați 

se observă  efectul toxic  major care se manifestă prin declanșarea unei morți active de tip 

apoptotic. Acest lucru este demonstrat de faptul că sinergismul de acțiune a 6 poluanți produce 

un efect mai mic decât cel indus de combinația a 4 sau 5 poluanți, fapt dovedit și prin analiza 

speciilor reactive de oxigen ( ROS).  

8. În cazul intoxicației acute la scară de laborator, apoptoza a fost observată ca fenomen 

indus de toate metalele grele luate în studiu, la concentrațiile aferente utilizate.  
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