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INTRODUCERE 

Apa reprezintă un element important pentru existenţa vieţii şi dezvoltarea colectivităţilor umane,  

resursele de apă planetare fiind de 1,37 miliarde km
3
, din care 97,2 %  localizate în mări şi oceane şi 2,7 % în 

apele subterane şi de suprafaţă. Din apele dulci, doar 1,44 % sunt lichide, restul fiind gheţari 

Fiind o resursă în parte regenerabilă, apa este necesar de a fi protejată față de impactul 

activităților umane deoarece poluarea afectează capacitatea sa de autoepurare. În acest sens directiva 

2000/60/CE a Parlamentului european stabilește cadrul unei politici comunitare, durabile în Europa. 

Aceasta încurajează statele membre pentru a proteja și a restabili calitatea resurselor de apă în scopul 

de a obține un statut chimic și ecologic bun în  termen de cinci ani după intrarea în vigoare a 

directivei, încurajând oprirea treptată a evacuării substanțelor periculoase. Consecințele poluării 

asupra sănătății publice obligă instituțiile publice de a controla și reglementa mediile acvatice 

naturale, respectiv de a asigura o protecție împotriva poluării cu ape reziduale domestice și deșeuri 

industriale, reducerea surselor de poluare difuză de origine agricolă, protecția apelor subterane prin 

crearea de zone de protecție în jurul bazinului hidrografic și gestionarea atentă a resurselor de apă. 

Cercetările actuale se focalizează pe găsirea răspunsurilor la intrebări esențiale: Când este un mediu 

acvatic poluat? Care sunt diferitele surse de poluare? Care sunt riscurile pentru  ecosisteme și om?   

De o manieră generală, un mediu acvatic este poluat atunci când echilibrul a fost modificat 

permanent prin aportul de cantități excesive, fie substanțe mai mult sau mai puțin toxice de origine 

naturală sau rezultate din activitățile umane. Acești poluanți pot provoca diferite tipuri de poluare 

producând creșterea mortalității pentru anumite specii de animale și plante, modificarea capacităților 

lor fiziologice, degradarea calității apei până la punctul de a o face inutilizabilă consumului uman.  

Toti poluanții nu prezintă aceleași riscuri pentru ecosisteme, unii fiind biodegradabili. Bogate 

în specii animale și vegetale și în microorganisme, ecosistemele sunt în mod natural capabile de a 

transforma și elimina în parte sau în totalitate substanțele biodegradabile, asigurând astfel 

menținerea echilibrului sau și calitatea apei.  

Dacă abundența acestor substanțe depășește un prag critic, capacitățile de autoepurare devin 

insuficiente, agentul poluant nu poate fi eliminat destul de rapid, se acumulează, perturbă echilibrul 

dinamic natural al mediului acvatic și poate chiar deveni toxic, ceea ce permite definirea unei stări 

de poluare acvatică.   

Alți agenți poluanți precum plasticele, metalele și anumite pesticide, nu sunt, sau sunt foarte 

puțin biodegradabile, procesul de auto-epurare fiind inoperant și în consecință permițând acumularea 

substanțelor în ecosistem și intoxicarea speciilor vii care le ingeră. Anumite substanțe precum 

metalele grele sau pesticidele se acumulează în organisme, se concentrează în țesuturi și organe la 
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concentrații care câteodată sunt mult superioare celor măsurate în apă, datorită fenomenului 

de " bioacumulare" .  

Creșterea populației, urbanizarea crescută, industrializarea și agricultura intensivă sunt 

însoțite inevitabil de o mărire a poluării acvatice. În aceste condiții nu este întotdeauna ușor de 

identificat sursele de poluare și nici de a estima efectele acestora care depind atât de natura cât și de 

concentrația poluantului precum și de ecosistemul în care acționează, fenomenele fiind foarte 

complexe. În consecință, este adesea dificil de a determina pentru fiecare substanță toxică o 

concentrație maximal acceptabilă pentru un ecosistem, neexistând dealtfel nici un consens asupra 

pragului ce nu trebuie depășit, iar în rare cazuri când există legi care fixează norme, acestea variază 

în funcție de țară.   

Cercetările din prezenta teză de doctorat se înscriu în preocupările actuale de cercetare 

în  domeniul ecotoxicologiei, respectiv pentru imaginarea unor noi bioteste sensibile de determinare 

în laborator a toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor. Cercetările s-au derulat pe alge verzi 

unicelulare, respectiv pe Chlorella fusca și s-au bazat pe analiza prin citometrie în flux, metodă 

extrem de sensibilă, statistică şi foarte rapidă, ceea ce permite stabilirea EC50 cu mare exactitate şi 

uşurinţă faţă de metodele existente în prezent, dar și pe tehnici de microscopie. Elaborarea unor noi 

metode, (bioteste) de determinare a gradului de poluare acvatică s-a dorit a fi un mijloc util și ușor 

de aplicat pentru orientarea gestionării poluanţilor de o manieră adecvată și aprecierea cu titlu 

preventiv a riscului de degradare a unui ecosistem. De aceea ele vor putea servi drept complement 

datelor chimice pentru stabilirea criteriilor de calitate şi a concentrațiilor maxime de poluanţi admişi. 

Prin cercetările intreprinse pentru elaborarea biotestelor s-au obţinut deasemeni rezultate 

ştiinţifice în plan fundamental referitoare la efectul diferitelor categorii de poluanţi asupra 

microalgelor în sistem de cultură prin citometrie în flux şi tehnici microscopice complementare 

(microscopie optică şi de scanare ESEM).  Noile bioteste pe bază de alge unicelulare şi analiză prin 

citometrie în flux vor permite determinarea în laborator a toxicităţii şi ecotoxicităţii unor noi 

substanţe şi produse chimice (fitosanitare, pesticide, detergenţi, etc.) în vederea  înregistrării şi 

comercializării acestora, conform recomandărilor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE) şi Uniunii Europene, pentru evaluarea riscurilor faţă de mediul înconjurător, 

pentru supravegherea apelor uzate menajere şi industriale la intrarea şi ieşirea din staţiile de epurare, 

pentru stabilirea ecotoxicităţii deşeurilor speciale şi evaluarea riscului ecotoxicologic pentru siturile 

contaminate. Aceste teste vor putea fi deasemeni introduse în programe de bio-supraveghere 

(biomonitorizare).  

* 

*                        * 
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Totalitatea cercetărilor și rezultatelor prezentate au fost realizate în cadrul Institutului de 

Ştiinţe ale Vieţii din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Programul 

POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77082, „Burse doctorale de pregătire ecoeconomică  şi  bioeconomică 

complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice” . 

Multumiri deosebite aduc pe aceasta cale Laboratorului de Algologie  din Institutul de 

Cercetări Biologice Cluj-Napoca pentru furnizarea cu generozitate a microalgei Chlorella fusca 

Shihira et Krauss, tulpina AICB 25 din propria Colecţie de Cianobacterii şi Alge, (singura colecţie 

mare de tulpini de cianobacterii şi microalge eucariote din România, rezultatul unor cercetări 

sistematice de aproximativ 30 de ani), fără de care prezenta teză de doctorat nu ar fi fost posibilă.  

Aduc pe această cale mulţumiri, în mod deosebit doamnei Prof. univ. dr. Daniela Bratosin, 

pentru efortul depus şi răbdarea de care a dat dovadă în formarea mea profesională.  

Mulţumirile mele se adresează şi doamnei Conf. univ. dr. Turcuș Violeta pentru încrederea, 

susţinerea, îndrumarea competentă şi permanentă pe parcursul elaborării şi redactării tezei de 

doctorat. 

Mulţumiri speciale aduc colegilor din cadrul Facultății de Științe ale Naturii, Inginerie și 

Informatică, Institutului de Științe ale Vieții al Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad, 

Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Științe Biologice din București“ care mi-au 

oferit sprijinul lor pe întreaga perioadă de elaborare a tezei.  

CAPITOLUL 1. POLUAREA ACVATICĂ - O PREOCUPARE GLOBALĂ. 

PRINCIPALELE CATEGORII DE POLUANŢI 

Apa, aerul şi solul, constituenţi ai biosferei, sunt cunoscuţi sub denumirea de factori de 

mediu. În fiecare din aceştia se dezvoltă o faună şi o floră specifică care, pentru a putea supravieţui, 

trebuie să i se asigure un mediu ambiant cât mai curat şi sănătos. Pentru aceasta este necesar să se 

cunoască sursele de poluare, respectiv poluanţii, care ar putea prejudicia dezvoltarea vieţii şi apoi 

impactul lor asupra mediului şi vieţii, conduc la măsuri de prevenire şi combatere a poluării 

factorilor de mediu. 

Calitatea apelor este stabilită prin standarde, datorită importanţei pe care o prezintă pentru 

siguranţa vieţii şi pentru desfăşurarea activităţilor economice. Calitatea apelor se exprimă prin 

indicatori stabilizaţi şi calculaţi în urma unor analize efectuate atât la apele de suprafaţă, cât şi la cele 

subterane. Organizaţia Mondială a Sănătăţii, consiliile de sănătate şi cercetare medicală şi agenţiile 

de protecţia mediului promovează o abordare preventivă, în vederea protejării apei potabile utilizate 

de către consumatori. Calitatea apei destinate consumului uman este un obiectiv important inclus în 

directivele CE, obiectiv ce vizează protecţia sănătăţii publice 
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CAPITOLUL 2. TENDINŢE MODERNE ÎN TOXI- ŞI ECOTOXICOLOGIA 

MOLECULARĂ. UTILIZAREA DE TESTE CELULARE ŞI BIOMARKERI 

 Societatea umană în prezent se confruntă cu probleme care vizează direct calitatea vieţii şi a 

sănătăţii oamenilor: poluarea mediului şi calitatea alimentaţiei, şi care de altfel se găsesc într-o 

dependenţă directă. În acest context, evaluarea poluării mediului acvatic natural şi a celui din 

fermele piscicole în particular ca şi aprecierea gradului de risc pe care îl are asupra calităţii viitorului 

produs alimentar se impun cu mare necesitate. Evaluarea riscului ecologic trebuie să vizeze păstrarea 

integrităţii ecosistemului. Poluarea mediului a crescut substanţial în ultimele decenii din cauza unui 

număr mare de deşeuri industriale, agricole, comerciale şi interne, a efluenţi şi emisiilor, precum şi a 

substanţelor periculoase. Majoritatea poluanților de mediu pun în pericol viaţa umană şi a mediului, 

dar şi integritatea şi funcţia ecosistemelor. Poluarea acvatică este forma predominantă de poluare din 

momentul pătrunderii  poluanţilor  în mări, râuri, lacuri şi zone umede. Ecosistemelor marine şi de 

coastă sunt caracterizate prin complexitatea şi sensibilitatea lor la diverşi poluanţi organici şi 

anorganici. Domeniile prioritare de cercetare pentru evaluarea riscului uman şi ecologic au  

identificat şi inclus diferiţi biomarkeri în procesul de evaluare a riscurilor cu scopul de a îmbunătăţi 

integrarea  si  evaluarea riscurilor. Biomarkerii sunt definiţi ca măsuri biologice funcţionale apărute 

din cauza expunerii la poluanţi sau factori de stres, care sunt exprimate la nivel fiziologic şi 

comportamental pentru un  suborganism. În prezent se încearcă identificarea de noi biomarkeri 

sensibili pentru  imaginarea de noi teste biologice, biomarkeri sensibili pentru cunoaşterea efectelor 

imediate şi a celor îndepărtate ale diverselor substanţe asupra vieţii acvatice în general şi asupra 

sănătăţii omului în particular. 

CAPITOLUL 3.  BIOTESTELE PE BAZĂ DE ALGE UNICELULARE - UN INSTRUMENT 

UTIL DE GESTIONARE A APELOR 

Microalgele sunt indicatori sensibili ai schimbărilor de mediu şi datorită faptului că stau la  

baza celor mai multor ecosisteme de apă dulce şi marine, sunt utilizate pe scară largă în evaluarea 

riscului de mediu. Toxicitatea unui anumit element sau compus poate fi testat la diferite niveluri de 

organizare biologică. Pentru monoculturile de alge unicelulare, acţiunile substanţelor toxice pot fi 

testate folosind una din proprietăţile: rata de creştere, motilitate, producţia de gameţi, diviziunea 

celulară, fluxul citoplasmatic, sinteza proteinelor, permeabilitatea membranei citoplasmatice, 

blocarea zonelor de absorbţie pentru un anumit nutrient, etc, producţia sau fixarea de CO2, 

asimilarea sau producţia de O2. Chlorella este o microalgă unicelulară care creşte în apele dulci şi 

există pe Terra de aproximativ 2,5 miliarde de ani şi a reuşit să supravieţuiască exact în aceeaşi 

formă până în zilele noastre datorită celor două caracteristici extraordinare pe care le are: peretele 
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său celular unic şi capacitatea de reproducere, microalgă spre care se indreapta in prezent  interesul 

ecotoxicologilor.  

CAPITOLUL 4.  IMPORTANȚA BIOTESTELOR ECOTOXICOLOGICE ÎN CONTEXTUL 

ACTUAL AL ECOECONOMIEI ȘI BIOECONOMIEI  PENTRU SECURITATEA ȘI 

SIGURANȚA ALIMENTELOR ȘI FURAJELOR DIN ECOSISTEME ANTROPICE 

 Savantul american de origine română Nicholas Georgescu Roegen, în urmă cu 40 de ani, a 

lansat conceptul de Bio-Economie, prin care acesta aduce în discuție rolul omului în ecosistemele 

antropice, cu necesitatea demonstrată statistic privind bilanțul energetic negativ în cazul 

consumurilor excesive de materii prime. Chiar dacă produsele de calitate au o siguranţă garantată   

prin însuşi compoziţia lor ecologică, o amprentă definitorie asupra evoluţiei comerţului cu astfel de 

produse şi nu numai, o are puterea de cumpărare a consumatorilor finali. În ultimii ani s-a produs de 

asemenea o sensibilizare a unui număr însemnat de consumatori în ceea ce priveşte problema siguranţei 

alimentare, aceştia devenind din ce în ce mai interesaţi, nu doar de calitatea, ci şi de provenienţa 

produselor agroalimentare consumate. Se impune, în aceste condiţii, eliminarea oricărei deficienţe sau 

puncte slabe din circuitul parcurs de produsele agroalimentare, de la poarta fermei la masa 

consumatorului. Rezolvarea problemelor apărute presupune, între altele, o atentă gestionare a resurselor 

și a factorilor utilizaţi în producţia agricolă și alimentară, indiferent de natura acestora. Problema 

siguranţei alimentare capătă astfel noi valenţe, unde biotestele de evaluare a poluării mediului acvatic 

de proveniente a produsului piscicol capătă un rol esențial.  

CAPITOLUL 5. MATERIALE ŞI METODE UTILIZATE ÎN CADRUL CERCETĂRILOR 

PROPRII 

5.2. CULTIVAREA ALGELOR ÎN CONDIȚII DE LABORATOR. 

  Subcultivarea in vitro a algelor de Chlorella fusca Shihira et Krauss, tulpina AICB 25 a 

impus parcurgerea următoarelor etape:1) Prepararea mediului de cultură BBM (Bold Basal 

Medium), 2)Sterilizarea mediului de cultură, 3) Subcultivarea in vitro a algelor unicelulare în 

perimentrul hotei cu flux laminar de aer steril, 4) cultivarea acestora pe rafturile din camera de 

cteștere, sub lumina tuburilor fluorescente emitente de lumină albă.  Culturile de alge au fost 

biometrizate periodic la 7, 14 și 30 de zile prin efectuarea de observații .  

 5.3.2.Incubarea microalgelor de Chlorella cu diferite categorii de poluanți 

 În vederea evaluării efectelor toxice induse de diferite categorii de poluanți (metale grele, 

pesticide și nanoparticule) experimentele s-au efectuat în plăcuțe cu 24 godeuri în care s-a realizat o 

diluție serială (P1-P10) a poluanților plecând de la 0,5 mM/L .  

 5.4. METODE DE INVESTIGARE APLICATE ÎN REALIZAREA PĂRȚII 

EXPERIMENTALE  

http://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/#_Toc287838933
http://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/#_Toc287838933
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Metodologia şi tehnicile de investigare utilizate în realizarea cercetărilor s-au bazat în 

proporţie de aproximativ 80 % pe citometrie de flux şi tehnici complementare de microscopie optică 

şi electronică de scanare, tehnici moderne şi de mare fineţe.  

 5.4.1. Analiza prin citometrie în flux 

Analiza prin citometrie în flux s-a realizat pe 2 tipuri de citometre, respectiv FACScan 

Becton Dickinson dotat cu Software ProCellQuest și Cytomics FC 500, cu Software CXP- Beckman 

Coulter Company. Celulele au fost suspendate în mediul izoton şi analizate prin citometrie în flux, 

câte 10.000 de celule pentru fiecare tip de analiză. Toate analizele s-au realizat in  triplicat. 

 5.4.1.3. Metodele de analiză bazate pe citometrie în flux utilizate au fost: 

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

luminii  (FSC/SSC) prin citometrie în flux 

5.4.1.3.2. Determinarea activității metabolice pe baza nivelului de activitate a esterazelor cu Calcein-

AM (test de viabilitate celulară) 

5.4.1.3.3. Determinarea potențialului de membrană cu DIOC6 

5.4.2. Analize imagistice utilizând diferite tehnici de microscopie  

5.3.2.1. Analiza prin microscopie optică în lumină directă  

5.4.2. 2. Analiza prin microscopie electronică de scanare  în mod de operare ESEM 

CAPITOLUL 6. STABILIREA CONDIȚIILOR  DE ANALIZĂ PRIN CITOMETRIE ÎN 

FLUX PENTRU ALGELE UNICELULARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNOR BIOTESTE 

ECOTOXICOLOGICE PRIN CITOMETRIE IN FLUX 

Citometria în flux este o metodă rapidă pentru măsurarea cantitativă a celulelor individuale 

aflate într-un fluid în mișcare. Mii de celule sunt trecute prin faţa unei surse de lumină (de obicei un 

laser) fiind efectuate măsurători de densitate celulară, dispersia luminii şi fluorescentă, masurători ce 

sunt colectate simultan şi înregistrate. Deși această tehnică a fost introdusă întâi în studii 

biomedicale, astăzi fiind aplicată pe scară largă, citometria in flux a fost introdusă  mult mai recent şi 

în studii oceanografice, respectiv în ceva mai mult de un deceniu. 

  Pentru toate aceste considerente, microalgele pot fi considerate ca celulele ideale pentru a fi 

analizate prin citometrie în flux. Microalgele conţin în plus pigmenţi de fotosinteză precum clorofila 

a, carotenoizi şi câteodată ficobiline care sunt taxoni specifici şi care depind de condiţiile de 

cultivare (iluminare, compoziţia în nutrienţi, temperatura, pH-ul mediului,  expunerea la inhibitori de 

fotosinteză. Deoarece compoziţia în pigmenţi este specifică pentru speciile de microalge, analiza 

prin citometrie în flux a autofluorescenţei este utilizată recent pentru clasificarea fitoplanctonului 

prelevat din mediul înconjurător. Mai mult decât atât, autofluorescenţa clorofilei fiind un biomarker 

unic al organismelor fotosintetizante, ea permite stabilirea unei „porţi” sau „ferestre” (flow 

http://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/#_Toc287838944
http://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/#_Toc287838947
http://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/#_Toc287838947
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cytometric gate) pentru separarea microalgelor de alte particule sau microorganisme din probă. În 

plus, se pot utiliza alţi coloranţi fluorescenţi specifici ce pot furniza informații despre starea 

fiziologică a microalgelor. 

Clorofila a este singurul pigment prezent în toate microalgele fotoautotrofe. Ea emite în 

intervalul spectral roşu (> 650 nm), deci în FL3. Celelalte clorofile, b, c și d, capturează fotoni şi trec 

astfel la clorofila a. În urma  cercetarilor noastre se poate obţine o primă  concluzie, respectiv aceea 

că prin citometrie în flux directă (talie celulară, conţinut celular şi autofluorescenţă conferinţa de 

clorofilă a) se poate obţine o analiză a heterogenităţii celulare (celule non-clorotice şi clorotice) ceea 

ce reflectă  implicit starea de ”sănătate” a unei culturi de microalge.  

CAPITOLUL 7. EVALUAREA IN VITRO PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX ȘI METODE 

COMPLEMENTARE DE MICROSCOPIE A EFECTELOR INDUSE DE METALELE 

GRELE ASUPRA ALGELOR UNICELULARE DE CHLORELLA FUSCA SHIHIRA ET 

KRAUSS, TULPINA AICB 25, CA BAZĂ DE DETERMINARE A ECOTOXICITĂȚII 

MEDIULUI ACVATIC 

Cercetările întreprinse de noi s-au focalizat cu prioritate pe identificarea efectelor produse de 

metalele grele pentru stabilirea concentraţiilor de risc pentru sănătate şi mediu prin noi metode de 

investigare celulară bazate în special pe tehnici de citometrie în flux. 

Pentru studiile noastre de ecotoxicitate în care am dorit să utilizăm ca model celular, 

microalgele unicelulare de Chlorella fusca Shihira et Krauss, tulpina AICB 25 ne-am propus să 

analizăm în primul rând metalele grele respectiv Al  şi Cd, (rezultatele fiind reprezentative, ele vor fi 

prezentate în continuare) Hg, Cu, Zn şi Pb care au generat rezultate similare (rezultate neprezentate). 

Investigarea efectului toxic produs asupra microalgelor prin acţiunea  metalelor grele s-a făcut prin 

tehnici de citometrie în flux şi metode complementare de microscopie optică şi electronică de 

scanare. Scopul principal al acestor analize a fost identificarea unei metode capabilă să evidenţieze 

de o manieră sensibilă un factor poluant precum metalele grele şi care să fie transformată ulterior 

într-un biotest pe bază de citometrie în flux.  

În acest scop s-au analizat modificările de morfologie prin citometrie în flux directă, 

determinarea activităţii metabolice pe baza nivelului de activitate a  esterazelor cu Calcein-AM (test 

de viabilitate celulară), măsurarea nivelului de specii reactive de oxigen (ROS) şi determinarea 

potenţialului de membrana cu DIOC6 

7.1. ESTIMAREA PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX A MODIFICĂRILOR DE MORFOLOGIE 

CELULARĂ PRIN MĂSURAREA ABSORBŢIEI ŞI DIFUZIEI LUMINII (LIGHT SCATTER 

MEASUREMENTS) ÎN SISTEM FSC/SSC ȘI TEHNICI DE MICROSCOPIE. 
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Modificările de morfologie observate prin citometrie în flux în sistem “dot-plot” FSC/SSC 

(talie celulară/granularitate, densitate), parametrii cuantificaţi prin XGeoMean și respectiv 

YGeoMean au fost corelate cu analiza prin microscopie optică şi electronică de scanare (ESEM).  

Experimentele au fost urmărite la 24h, 48h, 72h si 6 zile, în vederea identificării perioadei de 

timp optime de incubare a celulelor algale cu diluţiile seriale 

de metale grele, în vederea stabilirii unui protocol de aplicare 

pentru biotestul (biotestele) ce dorim să îl imaginăm prin 

citometrie in flux.  

Rezultatele cele mai evidente şi reprezentative au fost obţinute 

la 6 zile de incubare 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Analiza comparativă în 

sistem biparametric (dot-plot) 

FSC/SSC (1) FL3/FSC 

(autofluorescenţa conferită de 

clorofila a /talie celulara) (2) 

şi FL3/SSC (autofluorescenţa 

conferită de clorofila a 

/conţinut celular) (3)  pentru 

cultura de microalge de 

Chlorella fusca cultivată la 

momentul T0 al experienţelor 

de incubare cu metale grele 

(A) şi martorul de incubare 

reprezentat de microalge 

cultivate timp de 6 zile fără 

metale grele (B). 

 

Analiza prin microscopie 

electronică de scanare 

(ESEM) a culturii de 

Chlorella fusca la momentul 

T0. Rezultatele prezentate 

sunt reprezentative pentru  

experimentele realizate. 
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Analiza comparativă a curbelor doză-răspuns pentru calculul EC50 pentru Al şi Cd.  

Abscisă: concentraţia de Al şi Cd. Ordonată: % de celule moarte corespunzătoare regiunii R2  

din dot-ploturile de analiza.  

 

 

7.2. DETERMINAREA ACTIVITĂŢII METABOLICE PE BAZA NIVELULUI DE 

ACTIVITATE A ESTERAZELOR CU CALCEIN-AM (TEST DE VIABILITATE 

CELULARĂ).   

Calcein-AM este o substanță lipofilă, non-fluorescentă, care intră liber în celule, unde este 

scindată de către esterazele nespecifice, generând un produs fluorescent (fluoresceina), produs 

 Analiza prin microscopie 

electronică de baleiaj a 

modificărilor de morfologie 

pentru probele de Chlorella fusca 

expuse concentraţiilor 1, 5 şi 9 de 

Cd (diluţii seriale) timp de 6 zile. 

Rezultatele prezentate sunt 

reprezentative pentru  

experimentele realizate 
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reținut de celulele cu membrana intactă. Fluorescenţa celulară conferită de fluoresceina este 

proporțională cu activitatea enzimatică şi deci şi cu inhibarea acestei activităţii esterazice, exprimând 

astfel nivelul de activitate metabolică.  Metoda aplicată de noi a fost conform metodei elaborate de 

Bratosin et al., 2005)   

 

 Analiza citogramei biparametrice în sistem  FL3/FL1 (autofluorescenţa conferită de 

clorofila a /fluorescenta verde a calceinei) pentru determinarea activităţii metabolice pe baza 

nivelului de activitate a  esterazelor cu Calcein-AM (test de viabilitate celulară). R1-regiunea 

celulelor non-clorotice, R2-regiunea celulelor clorotice, T0-cultura de Chlorella fusca la momentul 

debutului experienţelor, T6 zile-martorul de incubare după 6 zile în absenţa metalelor 

 

 Analiza comparativă a curbelor doză-răspuns pentru calculul EC50 pentru Al şi Cd. Abscisă: 

concentraţia de Al său Cd. Ordonată: % de celule moarte  corespunzătoare regiunii R2, din 

citogramele biparametrice FL3/FL1 corespunzătoare probelor de Chlorella incubate cu diferite 

concentraţii de Al său Cd. Rezultatele prezentate sunt reprezentative pentru cele trei experimente 

realizate. 
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7.3. MĂSURAREA NIVELULUI DE SPECII REACTIVE DE OXIGEN (ROS) 

Generarea intracelulară de specii reactive de oxigen (ROS) este produsă prin stres oxidativ 

care poate fi cauzat prin expunerea celulelor la metale grele. Această generare de ROS poate fi 

monitorizată folosind dihydro-rhodamina 123 (DHR123) sau dihydroethidium 

(EH), care sunt oxidate de radicali liberi, H2O2 sau NO3. O alternativă pentru măsurarea lor o 

reprezintă 2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate (H2DCFDA) care este transformat de o esterază 

intracelulară la un alt produs nonfluorescent, 2′,7′-dichlorodihydrofluorescein (H2DCF). Când 

formarea de ROS este indusă în interiorul celulei, H2DCF este convertit la 

2 ', 7'-diclorofluoresceină (DCF), produs fluorescent ce poate fi cuantificat (Yoshida et al., 2004; 

Saison et al., 2010). Stresul oxidativ în celulele microalgei Chlorella fusca Shihira et Krauss, tulpina 

AICB 25 a fost evaluat după expunerea celulelor la diferite concentraţii de metale grele,  pe baza 

determinării prin citometrie în flux a nivelurilor intracelulare pentru radicalul anionic superoxid (O2
• 

-
) utilizând ca substanţa fluorescentă H2DCFDA.  

  

 Analiza comparativă a valorilor MFI (Mean Fluorescence Intensity) corespunzător fluorescenței 

verde conferită de 2',7'-diclorofluoresceină din celulele de Chlorella fusca non- clorotice/ROS+ 

corespunzătoare probelor incubate cu diferite concentraţii de Al.   

7.4. DETERMINAREA POTENŢIALULUI DE MEMBRANĂ CU DIOC6 

 Potențialul de  membrană  şi rata respiraţiei celulelor de Chlorella fusca Shihira et Krauss, 

tulpina AICB 25  au fost monitorizate cu ajutorul unei sonde potenţiometrice, care poate evidenţia 

dinamica schimbărilor în potențialul de membrană între interiorul și exteriorul celulei. Depolarizarea 

membranelor celulare poat fi detectată de coloranți ușor lipofili precum DiBAC4(3) sau  DIOC6(3) 

(Adler et al., 2007; Jamers et al., 2009).  Intensitatea fluorescenței este influențată de pătrunderea şi 
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eliminarea colorantului fluorescent prin membrana celulelor, respectiv de potenţialul electrochimic 

și de numărul de situri lipofile de legare din interiorul celulei. Acest tip de coloranți prezentând 

dependenta de distribuția de sarcină, reprezintă markeri sensibili în aprecierea viabilităţii celulare.   

Ca sondă s-a folosit DIOC6 (3), colorant permeabil prin celulă, lipofilic selectiv pentru membrane 

intracelulare (Gregori et al., 2002). Emisia de fluorescentă verde a acestui compus, cu un maximă la 

516 nm, a fost  colectata cu detectorul FL1 (505-550 nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analiza prin citometrie în flux în sistem de citogramă biparametrică FL3/FL1 

(autofluorescența conferită de clorofilă a/potenţial membranar conferit de fluorescenţă verde a 

DIOC6) pentru determinarea variaţiilor de potenţial membranar. 

Analiza % de celule non-clorotice normal polarizate din totalul de celule non-clorotice 

 

Concentraţia de 

aluminiu 

% Celule non-clorotice % Cellule non-clorotice/Celule 

normal polarizate 

24 h 

expunere 

6 zile expunere 24 h 

expunere 

6 zile 

expunere 

Martor 4 grade 95%    

Martor de incubare     

Aluminiu 1mg/ml 79,16 11,10 72,84 4,52 

Aluminiu 0,5mg/ml 75,60 60,16 78,04 25,24 

Aluminiu 0,25mg/ml 84,05 73,98 82,28 1,98 
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CAPITOLUL 8. EVALUAREA IN VITRO PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX ŞI TEHNICI 

COMPLEMENTARE DE MICROSCOPIE A EFECTELOR INDUSE ASUPRA 

MICROALGEI CHLORELLA FUSCA DE NANOARTICULE,  CA POLUANŢI ACVATICI 

PRODUȘI PRIN  NANOTEHNOLOGII 

În vederea selectării unor metode de analiză prin citometrie în flux care să poată servi ulterior 

de bioteste ecotoxicologice luând drept model celular microalga Chlorella fusca Shihira et Krauss, 

tulpina AICB 25, ne-am propus să investigăm şi efectele induse de nanoparticulele rezultate prin 

nanotehnologii, naparticule (NPs) a căror toxicitate şi impact asupra mediului sunt încă incomplet 

cunoscute iar în unele cazuri chiar  ignorate. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza prin microscopie 

electronică de scanare a 

modificărilor de morfologie 

pentru probele de Chlorella 

fusca expuse concentraţiilor 1, 

3 şi 6 de nanoparticule 

feromagnetice (P2) timp de 

24h 

              Analiza comparativă a curbelor 

doză-răspuns pentru calculul 

EC50 pentru Pl şi P2. Abscisă: 

concentraţia de Pl si P2. 

Ordonată: % de celule moarte  

corespunzătoare regiunii R2, 

din citogramele biparametrice 

FL3/FSC corespunzătoare 

probelor de Chlorella incubate 

cu diferite concentraţii de P1si  

P2. La 24h, 48h si 6 zile. 
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CAPITOLUL 9. EVALUAREA EFECTELOR INDUSE DE PENTACHLOROFENOL 

ASUPRA MICROALGELOR DE CHLORELLA FUSCA 

Datorită utilizările agricole precum și industriale, pentaclorofenolul (PCP) este  omniprezent 

în mediul înconjurător și recunoscut ca un poluant prioritar în multe țări fiind  unul dintre cele mai 

utilizate biocide înainte de acțiuni de reglementare pentru a anula și restricționa anumite utilizări.  

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

induse asupra microalgei Chlorella fusca Shihira et Krauss, tulpina AICB 25 în urma expunerii la 

concentraţii variate de pentaclorofenol (PCP). În mod particular am investigat efectul PCP asupra 

inducerii de ROS şi asupra activităţii metabolice pe baza nivelului de activitate a esterazelor cu  

Calcein-AM. 

 

  

Analiza prin microscopie electronică de scanare a 

modificărilor de morfologie pentru proba de Chlorella 

fusca expusă concentraţiei 1 de PCP, respectiv 0,079 

g/L (0.3mM/L PCP),  timp de 6 zile 

  

 

 

 

 

Analiza comparativă a valorilor MFI (Mean Fluorescence Intensity) obţinute prin determinarea 

activităţii metabolice pe baza nivelului de activitate a  esterazelor intracelulare cu Calcein-AM 

pentru probele de Chlorella incubate cu diferite concentraţii de PCP pentru 24h, 48h şi 6 zile.  
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CAPITOLUL 10.  

STUDIU COMPARATIV AL GRADULUI DE POLUARE ACVATICĂ CU CHLORELLA SP.  

ÎN VEDEREA  APLICĂRII BIOTESTULUI PENTRU BIOMONITORIZARE 

În vederea verificării metodei de determinare a ecotoxicitatii prin citometrie în flux pentru 

aplicații de biomonitorizare, am evaluat la scară de laborator două eșantioane prelevate din râul 

Mureș, localitatea Săvârșin și respectiv Nădlac, pentru a evidenția efectele induse asupra microalgei 

Chlorella. 

 În acest context, prezenta metoda propusă spre brevetare este de maximă importanță, 

deoarece rezolvă o problemă cheie în ecotoxicologie și în particular în problematica natională a 

Romaniei, contribuind la evaluarea gradului de poluare a apelor, printr-o soluție originală, simplă, 

sensibilă,  și foarte puțin costisitoare. 

 

CONCLUZII GENERALE.  

Din ansamblul rezultatelor obținute și prezentate în prezenta teză de doctorat, pe baza 

situației științifice internaționale si a ipotezelor de lucru emise de noi, pe baza modelelor 

experimentale şi a procedeelor de analiză aplicate, s-au evidenţiat următoarele concluzii generale cu 

caracter original și de  noutate: 

1.  Citometria în flux directă (analiza taliei celulare, a conţinutului celular şi autofluorescenţei 

conferiţa de clorofila a) permite o analiză a heterogenităţii celulare (celule non-clorotice şi 

clorotice) ceea ce reflectă  implicit starea de ”sănătate” a unei culturi de microalge.  

2. Analizele prin citometrie în flux în sistem  FSC/SSC  a  microalgelor de Chlorella incubate 

pentru timpi variaţi (24h, 48h şi 6 zile) în prezenţa unor diluții de poluanți (metale, pesticide, 

nanoparticule) permit o evidenţiere a modificărilor morfologice induse de factorul poluant, 

modificări morfologice observate şi prin  tehnicile complementare de microscopie optică și 

electronică de scanare.  

3. Analiza prin citometrie în flux prezintă avantajul posibilităţii de cuantificare prin măsurători 

valorice precum XGeoMean, YGeoMean, MFI, etc., precum şi o prezentare statistică a 

rezultatelor  pe un număr foarte mare de celule (10 000 celule în cazul nostru). 

4. Sistemul de analiză  prin citometrie în flux a citogramelor  permite obţinerea  % de celule vii din 

regiunea R1 şi moarte din regiunea R2 care comparate cu procentajele respective pentru martorul 

de incubare conduc la posibilitatea trasării curbelor ”doză-răspuns” pentru calculul EC-50, unde 

pe abscisă este înscrisă concentraţia de poluant, iar pe ordonată % de celule, moarte,  

corespunzătoare regiunii R2. 

5. Măsurarea nivelului de specii reactive de oxigen (ROS) generat sub actiunea metalelor grele prin 

citometrie în flux prezintă avantajul determinării cu o mare acurateţe a acestora, ştiut fiind că 

speciile de radicali liberi au o durată de viaţă foarte scurtă, fiind în plus o metodă 
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multiparametrică care reuşeşte să cuantifice această producţie în interiorul celulei, cu avantajul 

posibilităţii determinării acesteia pe diferite subpopulaţii celulare.  

6. Cu toate aceste avantaje, măsurarea nivelului de specii reactive de oxigen (ROS) generate sub 

acţiunea metalelor grele aduce doar informaţii în plan general, transformarea acestei metode într-

un biotest fiind greu de realizat. 

7. Determinarea  activităţii metabolice pe baza nivelului de activitate a esterazelor cu  Calcein-AM 

(test de viabilitate celulară) utilizând ca model celular o cultură de Chlorella, reprezintă o 

posibilitate importantă de determinare a toxicităţii unor poluanţi datorită sensibilităţii şi 

posibilităţii de cuantificare a rezultatelor.  

8. Determinarea potențialului de membrană și rata respirației celulelor de Chlorella fusca cu 

ajutorul unei sonde potențiometrice demonstrează că metalele grele induc o depolarizare a  

membranei plasmatice într-o parte a populației microalgale analizate, respectiv în celulele 

clorotice.  Astfel, depolarizarea membranei citoplasmatice de Chlorella, după 6 zile  de expunere 

la metale grele ar putea fi considerat un indicator celular de non-viabilitate, aceste efecte putând 

fi asociate cu alterări de membrană provocate de peroxidarea lipidelor membranare ca o 

consecință a atacului ROS. 

9.  Metoda originală identificată de noi, de determinare prin citometrie în flux  a procentului de 

celule moarte pe bază de citometrie în flux sub acțiunea substanțelor poluante pentru calcularea 

EC50 reprezintă o soluție originală, simplă și puțin costisitoare, propusă spre brevetare 

(CHLORELLA-TOX biotest) care  poate fi utilizată pentru aprecierea gradului de poluare a 

apelor și pentru biomonitorizarea mediului acvatic.   
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