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INTRODUCERE 
 

 
 Peștii sunt „vehicule” importante în procesul de transfer al agenților 
contaminanți către populația umană și aceștia pot indica potențiala expunere 
la poluanți [1]. Studii histopatologice efectuate în laborator au dovedit că 
aceștia pot fi instrumente eficiente în vederea detectării directe a efectelor 
toxice ale compușilor chimici, la nivelul organelor interne ale peștilor. De 
altfel, agenții poluanți pătrund în organismul peștilor prin branhii și își 
manifestă efectul toxic în primul rând la nivelul epiteliului branhial [2]. Prin 
urmare, branhiile sunt primele organe care manifestă modificări la acțiunea 
factorilor fizico-chimici de stres [3]. 
 Pe de altă parte, ficatul joacă un rol extrem de important în activități 
metabolice vitale și este principalul organ de acumulare, biotransformare și 
excreție a contaminanților din organismul peștilor [4-7]. Au fost studiate o 
paletă largă de modificări histopatologice hepatice ale peștilor expuși la 
poluare cu compuși organici sau cu metale grele. 
 Elemente precum As, Cd și Pb exercită efecte negative asupra 
organismelor acvatice [8]. Deși efectele adverse ale unui metal asupra 
sănătății, sunt dependente de concentrația acestuia, expunerea cronică la 
elemente precum As, Cd și Pb pot cauza efecte toxice, chiar și la concentrații 
reduse. Metalele nu pot fi degradate de către organismele biologice și prin 
urmare acestea se acumulează, la fel cum se acumulează și în mediul 
înconjurător [9]. 
 Bioacumularea unor substanțe cu potențial toxic, în organismele 
sensibile este primul pas în evaluarea calității unui ecosistem [10]. Toxicitatea 
metalelor în organismele acvatice, precum și rezistența lor sporită în lanțul 
trofic, respectiv riscul potențial asupra expunerii umane, sunt factori care fac 
necesară monitorizarea nivelului de contaminare al organismelor acvatice 
[11]. 
 Distribuția metalelor între diferite țesuturi depinde de modul de 
expunere la acestea și poate deservi ca indicator de poluare [12]. În timp ce 
metale precum Fe, Cu, Zn sau Mn sunt esențiale și joacă un rol important în 
sistemele biologice, altele ca Hg, Pb și Cd sunt toxice, chiar dacă sunt prezente 
în cantități extrem de mici.   
 În concluzie, bioacumularea metalelor este un indicator al gradului de 
poluare al apei și reprezintă un instrument necesar pentru studiul rolului 
biologic al metalelor prezente la nivel ridicat în rândul organismelor acvatice, 
în special al peștilor [13].  
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PARTEA GENERALA  

 
1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND EFECTELE POLUĂRII ACVATICE 

ASUPRA IHTIOFAUNEI RÂURILOR 
 

1.1. Principii generale de funcționare ale ecosistemelor acvatice 
Ecosistemele acvatice, inclusiv râurile, sunt sisteme ecologice care prin 

captarea energiei solare, reprezintă unități de bază ale producției biologice 
acvatice [14]. La baza funcționării acestor unități de producție elementară 
stau mai multe principii ale evoluției și dezvoltării de care trebuie să țină 
seama dacă dorim să asigurăm o producție piscicolă sustenabilă [15]. 

Totalitatea ecosistemelor care funcţionează în regim natural și 
seminatural reprezintă un capital natural, care au o anumită capacitate de 
producție, respectiv de suport și de care trebuie să ținem seama pentru a evita 
supraexploatarea resurselor naturale [14]. 
1.2. Presiunea antropică asupra râurilor 
 Presiunea antropică pe râuri se manifestă ca poluare și ca presiune 
hidromorfologică. Sursele de poluare semnificative pe râuri sunt reprezentate 
de aglomerările urbane și rurale, industria și agricultura – dar și de alte tipuri 
de presiune antropică, ca piscicultura, activitatea balastierelor, exploatările 
forestiere, presiunile neidentificate. Dintre acestea, cele mai periculoase sunt 
balastierele și defrișările 
1.3. Poluanții fizici și chimici care afectează calitatea apei râurilor 

Pentru cunoașterea riscului acumulării unor poluanți în apele unui râu, 
se stabilesc și se evaluează indicatorii fizico-chimici și biologici ai habitatului 
acvatic în punctele de prelevare a probelor de apă, conform Directivei privind 
standardele de calitate a mediului [16] și a păstrării probelor (STAS 9187-84). 

În general, se iau în analiză următoarele categorii de risc (indicatori) 
care caracterizează calitatea apei râului (conform OMMGA nr. 161/2006 
pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de 
suprafață): 
1.4. Calitatea apei râurilor. Starea globală a acesteia 

Cadrul legal comunitar pentru gestionarea integrală a bazinelor 
hidrografice este  reprezentat de Directiva Cadru Apă (DCA) 2000/60/CE [17]. 
Conform art. 2 al Directivei Cadru Apă, starea apelor de suprafață este definită 
prin starea ecologică și starea chimică. 

Prin stare ecologică înțelegem structura și funcționarea ecosistemelor 
acvatice reflectate prin elemente de calitate biologică, elemente 
hidromorfologice și fizico-chimice generale, iar prin stare chimică 
concentrațiile de poluanți, care nu trebuie depășite. 

Conform DCA, caracterizarea stării ecologice se împarte în 5 clase de 
calitate: foarte bună, moderată, slabă și proastă, definite astfel: 
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- foarte bună – valorile tuturor elementelor apelor sunt valori asociate 
celor din zonele nealterate sau cu alterări antropice minore; 

- bună – valorile elementelor biologice și fizico-chimice se 
caracterizează prin abateri ușoare față de valorile caracteristice zonelor 
nealterate sau cu alterări minore; 

- moderată – valorile elementelor biologice pentru apele de suprafață 
deviază moderat de la valorile caracteristice zonelor nealterate sau cu alterări 
antropice minore; 

- slabă – există abateri majore ale elementelor biologice, iar 
comunitățile biologice relevante diferă substanțial față de cele normale; 

- proastă – există alterări severe ale valorilor elementelor biologice, iar 
un număr mare de comunități biologice relevante sunt absente. 

Clasificarea stării ecologice a apei râului se bazează pe un proces de 
evaluare, iar starea globală este determinată de cea mai defavorabilă situație a 
stării ecologice și stării chimice. 
1.5. Poluarea râurilor cu metale grele 

Toate apele râurilor conțin metale grele ce provin din rocile care 
alcătuiesc fundul albiei minore. Se produce astfel o poluare naturală, care 
numai în mod excepțional depășește limita normală.  

Apele de suprafață sunt poluate pe seama apelor evacuate din 
activitățile de extragere și prelucrare a minereurilor, mai ales a celor 
neferoase. Aceste ape sunt ape de mină, ape de la flotații, ape uzate de la 
unități de prelucrare a metalelor sau de la unitățile de industrie chimică, 
neepurate sau insuficient epurate, evacuate în emisarii naturali (râuri, lacuri, 
canale etc.). 
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2. BAZINUL HIDROGRAFIC CRIȘURI 

 

2.1. Prezentare generală 
 Situat în partea de Vest a României, bazinul hidrografic Crişuri este 
delimitat la Nord şi Nord-Est de bazinul Someşului, la Est şi Sud de bazinul 
Mureşului, iar la Vest de frontiera cu Republica Ungară. 
 Spaţiul Hidrografic Crişuri este cuprins între 47° 06" şi 47° 47" 
latitudine nordică şi 20° 04" şi 23° 09" longitudine estică, cuprinzând râuri 
principale: Barcăul, Ierul, Crişul Repede, Crişul Negru şi Crişul Alb, care se 
întrunesc două câte două pe teritoriul Republicii Ungare, întrunindu-se într-
un singur curs care confluează cu râul Tisa. Suprafaţa totală a bazinului 
hidrografic Crişuri este de 25.537 km2, din care 14.860 km2 pe teritoriul 
României (6,3% din suprafaţa ţării 
2.2. Hidrografie 
 Crișul Repede izvorăşte în SE Depresiunii Huiedinului, din Munţii 
Apuseni, la altitudinea de 710 m. Râul curge spre NV până la Ciucea de unde 
se îndreaptă apoi spre vest. La izvoare, are debitul mic şi caracter de râu mic 
colinar cu pantă domoala, iar primirea afluenţilor săi (Călata, Secuieu, Drăgan, 
Iad, Brătcuţa) are caracterul unui râu de munte cu debit bogat. Crişul Repede 
este un râu asimetric, primind majoritatea afluienţilor săi principali pe stânga. 
Potenţialul hidroenergetic al afluenţilor săi Drăgan şi Iad a fost valorificat 
printr-un complex de lucrări hidroenergetice. Pe sectorul Aleşd-Tileagd au 
fost realizate baraje hidroenergetice Lugaş şi Tileagd. La șes, important este 
Peţa, pe al cărui curs superior se găsesc băile termale 1 Mai şi Felix. Priza de 
apă Tărian cu capacitatea de 6 m3/s asigură alimentarea cu apă a pescăriilor 
Cefa şi Tămaşda pe Canalul Colector 
2.3. Relieful 

Relieful Bazinului hidrografic Crișuri este compus din următoarele 3 
zone geomorfologice: munți (38%), dealuri (20%), câmpii (42%)  

Acestea sunt eșalonate de la est la vest și prezintă altitudini între: 
- 1842 m, vârful Curcubata Mare din munții Bihoruluiș 
- 85 m, în Câmpia Crișului Alb. 
Zona de munte se încadrează în Carpații Apuseni și este reprezentată 

prin munți de 3 categorii: înalți de 1600 - 800 m (Munții Bihorului), mijlocii 
de 800-1200mm (Munții Metaliferi) și mici de 600-800 m (Munții Zarand, 
Padurea Craiului, Codru, Plopis). Munții sunt separați de depresiuni (Brad, 
Halmagiu, Gurahont, Huedin, Beiuș, Borod) și teritorii colinare care pătrund 
adânc în munți. Relieful acestei zone apare fragmentat fie de văi înguste  și 
adânci cu versanți împăduriți (Munții Bihorului, Zărand), fie de văi cu pereți 
abrupți în formă de chei, situate în regiunile calcaroase (Munții Metaliferi, 
Pădurea Craiului), fie de văi largi în zona munților mici. 

Zona de dealuri este o treaptă mai joasă și îngustă la poalele munților, 
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cu văi largi și terase (250 -650 m). In această zonă sunt cuprinse dealurile 
Pădurii Craiului între Crișul Negru și Crișul Repede, zona dealurilor cu aspect 
de platformă prin care curge Barcăul, dealurile Ghepesilui între Crișul Repede 
și marginea munților Plopi. 

Zona de câmpie face parte din câmpia Tisei și este o arie de aluvionare 
intensă, străbătută de ape curgătoare cu direcția E-V 
2.4. Geologia 
 La est Bazinul Crișurilor este delimitat de munții Apuseni formați în 
zonele cristalino-mezozoice, compuși dominant din șisturi cristaline și 
granițe, la care se adaugă sedimentarul permo-mezozoic (munții Bihor, Codru 
Moma și Pădurea Craiului). Acest sector este fragmentat în blocuri, ducând la 
formarea de horsturi și grabene răsfirate digital comparativ cu masivul 
central. Peste Autohtonul de Bihor a avut loc formarea Pânzei de Codru 
(pânza de sariaj) de o amploare foarte redusă, formată dintr-o fâșie din munții 
Pădurea Craiului, Codru Moma și Bihor. Sedimentarul, s-a depus în zone largi 
de vârste și amplitudini diferite, care s-au constituit peste unitățile hercinice 
începând din permian, și s-au păstrat în special în munții Codru Moma, Bihor 
și Pădurea Craiului. Ciclurile de sedimentare nu sunt bine precizate în 
celelalte masive cu excepția Autohtonului de Bihor unde sedimentarul începe 
cu permianul și se finașizează cu cretacicul superior. Se remarcă faciesul 
continental al permianului format din conglomerate și gresii cu stratificație 
încrucișată), dominanța calcarelor din triasic și jurasic, o exondare 
predogeriană și una precretacică, după care s-au depus în cretacic formații 
argiloase și nisipoase din care s-au format marne și gresii masive. 
Sedimentarea se încheie cu un facies epicontinental cu conglomerate și gresii. 
2.5. Resursele de apă 
 Resursele de apă ale lacurilor naturale în Bazinele Hidrografice a 
Crișurilor sunt foarte reduse, având o suprafață care nu este mai mare de 0,5 
km2. În Bazinul Crișurilor sunt 46 acumulări permanente și au ca folosință 
principală apărarea împotriva inundațiilor, cele mai importante fiind: Drăgan, 
Leșu, Lungașu, Tauț, Sălacea, Tileadg, Fegernic, Crestur-Abramuț, Rovina. 
Exista și lacuri artificiale, cum este Lacul Ghioroc, format prin acumularea 
apei în gropile rezultate în urma exploatării industriale a balastului în 
perioada anilor 1950-1996.  
 În cadrul Bazinului Hidrografic Crișuri au fost delimitate un număr de 8 
corpuri de apă subterană, din care 4 sunt de tip poros permeabil, delimitate în 
depozite de vârstă cuaternară și panoniană, 4 corpuri sunt de tip fisural 
carstic, situate în depozite de vârstă triasică și cretacică. 
 Resursa de apă subterană freatică este de 282 mil.m3/an. În ceea ce 
privește apele subterane de adâncime acestea sunt situate în trei corpuri de 
apă și au o resursă estimată la 644 mil.m3/an. 
2.6. Utilizarea terenului 

Utilizarea terenului în Bazinul Hidrografic al Crișurilor este influențată 
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atât de condițiile fizico-geologice, cât și de factorii antropici. Terenurile 
arabile reprezintă 20,2%, pădurile 33,4% și sunt prezente în special în 
sectoarele montane și dealuri înalte.  

Culturile perene au o reprezentare relativ mare (41,6%), iar celelalte 
categorii ocupă suprafețe mai reduse (0,27% luciul de apă). 

Cernoziomul din vestul ţării a favorizat cultura cerealelor. Dintre 
cereale se cultivă grâul şi porumbul, iar dintre plantele tehnice, sfecla de 
zahăr, floarea soarelui şi cartoful. Suprafeţele cele mai mari sunt ocupate de 
grâu, porumb, orz, orzoaică, floarea soarelui, ovăz. În zona colinară se cultivă 
cartoful, viţa de vie şi pomii fructiferi 
2.7. Starea generală a calității apei Crișului Repede și Crișului Negru și 
sursele de poluare 

Potrivit Sintezei PCA, 2014, ABA Crișuri Oradea a cercetat două 
categorii de corpuri de apă în S.h. Crișuri: corpuri în stare naturală și corpuri 
puternic modificate, artificiale 

Corpurile de apă în stare naturală. ABA Crișuri Oradea a monitorizat 44 
corpuri de apă în stare naturală în 50 de secțiuni, din care 37 se încadrează în 
stare ecologică bună (84 %), iar 7 corpuri în stare ecologică moderată (16 %). 
În privința stării chimice, toate corpurile de apă analizate se încadrează în 
clasa de stare chimică bună, având mici alterări față de secțiunea de referință. 

Corpurile de apă puternic modificate, artificiale. Ca stare ecologică, 55 
% dintre corpurile de apă au un potențial ecologic bun, 18 % un potențial 
ecologic moderat, iar pentru 27 % din corpurile de apă existente în acest 
spațiu hidrografic nu s-a putut stabili potențialul ecologic din lipsa 
elementelor biologice. Starea chimică a fost determinată doar pentru patru 
corpuri de apă puternic modificate, care se încadrează în totalitate în clasa de 
stare bună 
2.8. Monitorizarea calității apei pe Crișul Repede și Crișul Negru 

Secţiunile amplasate amonte de captările cu apă din suprafaţă şi cele în 
sistem mixt (suprafaţă + dren) monitorizate in anul 2014 de laboratorul ABA 
Crișuri, pe râurile Crișul Negru si Crișul Repede au fost următoarele: 

– amonte Beiuș, pe râul Crişul Negru, pentru alimentarea cu apă a 
municipiului Beiuş, jud. Bh. cu alimentare cu apa in sistem mixt 
(suprafața+dren) 

- amonte Tinca, pe râul Crișul Negru, pentru alimentarea cu apă a 
localităţilor Tinca, Calacea, Olcea, Belfir, Girișu Negru , județul Bihor, cu 
alimentare cu apa in sistem mixt (suprafața+dren) 

– aval Suncuius (amonte Vadu Crișului) pe râul Crișul Repede pentru 
alimentarea cu apa a localității Vadu Crișului , jud. BH. 

– amonte Aleșd, pe râul Crişul Repede, pentru alimentarea cu apă a 
oraşului Aleşd, jud. BH., cu alimentare cu apa in sistem mixt (suprafața+dren) 

– amonte Oradea, pe râul Crişul Repede, pentru alimentarea cu apă a 
municipiului Oradea si a localităților, Sanmartin, Felix, 1 Mai, com. Osorhei, 
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jud. BH, cu alimentare cu apa în sistem mixt (suprafața+dren) 
2.9. Ihtiofauna râurilor Crișului Repede și a Crișului Negru 

Ihtiofauna celor două râuri este net dominată de specii cu statut 
ecologic stabil și cu populații viguroase. În ihtiofauna ambelor râuri au 
pătruns, mai ales în ultimul timp, specii adventive, expansive: Pseudorasbora 
parva, Carassius auratus, Ictalurus nebulosus și Lepomis gibbosus. De 
asemenea, în ambele râuri, se află specii rare care trebuie protejate. Din 
această categorie fac parte unele endemite dunărene: Scardinius Racovitzai (în 
p. Pețea); Gobio gobio (în ambele Crișuri); Gobio uranoscopus (în ambele 
Crișuri); Zingel zingel (în ambele Crișuri); Rutilus rutilus (în ambele râuri). Ar 
trebui ocrotite în zonă și speciile: Thymallus thymallus – periclitată (în Crișul 
Repede); Esox lucius – puțin vulnerabilă (în ambele Crișuri); Leuciscus 
leuciscus – critic periclitată (în Crișul Repede); Gobio kessleri – vulnerabilă 
(Crișul Repede); Carassius carassius – periclitată (în ambele Crișuri), 
Misgurnus fossilis – aproape vulnerabilă (p. Pețea); Silurus glanis – puțin 
vulnerabilă (în ambele Crișuri); Lota lota – vulnerabilă (în ambele Crișuri); 
Gymnocephalus schraetser – vulnerabilă (în ambele Crișuri); Zingel streber – 
periclitată (în ambele Crișuri); Zingel zingel – vulnerabilă (în ambele Crișuri). 
Având în vedere speciile rare, endemice sau vulnerabile/periclitate din 
ambele Crișuri sunt necesare măsuri de prevenire a poluării și de ocrotire a 
numeroaselor specii rare, ceea ce urmărim și prin abordarea acestei teze de 
doctorat 
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3. BIOMONITORIZAREA POLUĂRII ECOSISTEMELOR ACVATICE CU 
METALE GRELE 

 
Metalele grele din sistemul acvatic pot fi produse în mod natural de 

scurgerile lente din sol/ roci în apă, care sunt de obicei de nivel redus și care, 
de obicei, nu au efecte nocive asupra sănătății umane [18]. Dezvoltarea 
industriei și agriculturii promovează creșterea rapidă a poluării cu metale a 
mediului înconjurător. Poluarea acvatică cu metale grele este reprezentată, de 
obicei, nivele ridicate de Hg, Cr, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni etc. în sistemul acvatic [19, 
20]. Activitățile antropogene, cum ar fi deversarea de ape reziduale cu metale 
grele, reprezintă o cauză importantă a poluării cu metale grele. Apele 
reziduale rezultă în principal din activități de minerit, testarea de minerale, 
metalurgie, galvanizare, industrie chimică, industria producătoare de hârtie. 
Deși unele componente metalice pot fi absorbite foarte bine în particule în 
suspensie și sedimente, este posibil ca ele să fie eliberate în apă, favorizate de 
diferiți factori, cum ar fi valorile pH, care să conducă la contaminarea 
ulterioară a apelor cu metale [21]. Unele metale grele, inclusiv Hg, Cr, Cd, Ni, 
Cu, Pb etc. introduse în sistemul acvatic pot aduce riscuri mari de toxicitate 
pentru organismele acvatice [22]. De exemplu, cadmiul este un agent 
contaminant prioritar al mediului înconjurător cu consecințe majore în raport 
cu sănătatea umană și pentru păstrarea biodiversității în ecosistemele 
afectate [23]. 
3.1. Bioindicatori pentru poluarea cu metale a mediului acvatic 

Metoda tipică de biomonitorizare se bazează pe bioindicatori. Așa cum 
se arată într-un review pe tema utilizării bioindicatorilor de către Burger [24], 
peste 40% dintre articolele despre bio-indicatori au fost avut ca subiect 
poluarea cu metale, în care plante, nevertebrate, pești, mamifere, erau speciile 
dominante utilizate ca bioindicatori. În ceea ce privește poluarea cu metale a 
mediului acvatic, bioindicatorii utilizați de obicei  conțineau organisme care 
includeau plancton, insecte, moluște, pești, plante, păsări etc.  

3.1.1. Alge 
Algele acvatice, ca producători de bază în apele marine și continentale, 

joacă un rol principal pentru întregul ecosistem. Atât speciile de alge, cât și 
cantitățile, pot reflecta direct calitatea apei. Expunerea la metale grele poate 
provoca perturbații ale metabolismului normal și ale funcției biologice, 
inhibarea fotosintezei, reducerea citocromului, mutații celulare, putrefacție, 
chiar moartea în populația de alge 

3.1.2. Macrofite 
Macrofitul sedentar ca bioindicator are câteva avantaje cum ar fi 

toleranța ridicată la poluarea acvatică cu metale, comoditatea pentru 
prelevare de probe, indivizii mari și ușurința de a realiza creșterea în 
laborator.  
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3.1.3. Zooplanctonul 
Zooplanctonul format din protozoare, crustacee, amfipode, copepode 

etc., este o componentă importantă a ecosistemului acvatic. Multe specii de 
zooplancton pot acumula și metaboliza poluanții, oferind posibilitatea folosirii 
lor în biomonitorizarea calității apei.. 

3.1.4. Protozoarele 
Protozoarele sunt o componentă importantă a lanțului trofic în 

ecosistemul acvatic și prezintă multe dintre caracteristicile structurii și 
funcției întregului ecosistem acvatic. Pentru testarea biomonitorizării cu 
protozoare sunt necesare dispozitive experimentale simple și echipamente 
adecvate de prelevare a probelor.  

3.1.5. Crustaceele 
Artemia este larg distribuită în sistemul de apă sărată la nivel mondial. 

Abundența populației sale oferă posibilitatea utilizării sale ca material pentru 
biomonitorizarea toxicității chimice. Au fost discutate standarde 
experimentale pentru testul de toxicitate folosind artemia 

3.1.6. Moluștele bivalve 
Moluștele bivalve, ca organisme care se hrănesc prin filtre, sunt 

cunoscute că acumulează metale, cu efecte dăunătoare asupra organismelor. 
Speciile bivalve, inclusiv stridiile, midii și scoici sunt cuprinse ca biomonitori 
pentru evaluarea poluării cu metale grele în apele marine [25]. 

3.1.7. Gastropodele 
Gastropodele sunt un fel de moluște similare cu moluștele bivalve și cu 

stridiile. Gastropodele sunt polifage și, în cea mai mare parte, locuitori pe 
fundul apei. Ele se pot ridica la suprafață pentru a se hrăni prin creșterea 
flotabilității. Ele se hrănesc cu icrele de pești 

3.1.8.  Peștii 
Peștii sunt specii care au atras o atenție specială în ceea ce privește 

biomonitorizarea poluării apei datorită caracterelor lor biologice deosebite, 
cum ar fi mărimea corporală relativ mare, ciclul de viață lung, ușor de crescut 
etc. Mai important, speciile piscicole se află în poziția de vârf a lanțului trofic 
acvatic și afectează direct sănătatea oamenilor, ceea ce face semnificativă 
importanța biomonitorizării prin utilizarea peștilor ca indicatori 

3.1.9. Amfibienii 
Amfibienii au caractere biologice speciale, cum ar fi respirația prin piele, 

respectiv o penetrabilitatea ridicată a pielii ceea ce aduce după sine și o 
sensibilitate ridicată la expunerea la poluanți acvatici 
3.2. Clasificarea tehnicilor de biomonitorizare 

În biomonitorizarea contaminării cu metale grele a ecosistemelor 
acvatice pot fi incluse diferite metode sau tehnici bazate pe scopuri și cerințe 
diferite, cum ar fi: analiza dinamică în organismele poluate [26], determinarea 
conținutului de metale grele în organismele specifice [27, 28], măsurarea 
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activităților enzimatice în bioindicatorii poluați [29], analiza histopatologică 
[30] și analiza conținutului biomarkerilor, cum ar fi pigmentul fotosintetic în 
alge [31]. 

3.2.1. Bioacumularea 
Bioacumularea rezultă dintr-un echilibru dinamic între expunerea din 

mediul exterior și absorbția, excreția, depozitarea și degradarea într-un 
organism. Înțelegerea procesului dinamic de bioacumulare este o preocupare 
cheie în reglementarea substanțelor chimice, cum ar fi metalele acvatice 

3.2.2. Activități biochimice 
Biomarkerii care indică stresul oxidativ în diferite organisme sunt 

propuși pentru biomonitorizarea poluării acvatice a metalelor. Activitățile 
enzimatice crescute sunt în relație directă cu diferite niveluri de poluare [32].  

3.2.3. Abordări la nivel populațional și de comunitate 
Răspunsurile organismelor acvatice la poluarea cu metale în 

ecosistemul acvatic sunt de mare importanță pentru evaluarea echilibrului 
ecologic indus de calitățile apei în zona studiată.  

Comunitățile de protozoare (PFU) joacă un rol substanțial și prezintă 
avantaje clare în biomonitorizare în ceea ce privește calitatea apei. Valoarea 
de referință pentru nivelul maxim admisibil al poluanților din sistemul acvatic 
se poate face pe baza datelor obținute prin metoda PFU. 

3.2.4. Modelare în biomonitorizare 
Folosind analiza de modelare, se pot efectua predicții privind toxicitatea 

chimică și mecanismele potențiale pentru metabolismul și toxicitatea 
poluanților. De exemplu, a fost elaborat un model pentru a descrie o abordare 
„flux - răspuns biologic" bazată pe modelul ligandului biotic (BLM) și cinetica 
Michaelis-Menten (M-M) pentru a permite înțelegerea legăturii dintre 
comportamentul închiderii valvei și mecanismul de transport al sodiului în 
stridia de apă dulce C. fluminea ca răspuns la cuprul acvatic 
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CONTRIBUŢIA PERSONALĂ 
1. SCOPUL CERCETĂRII 

 
Scopul acestui studiu a fost determinarea unor efecte biochimice, 

histopatologice și moleculare, ale expunerii la metale grele a trei specii de 
ciprinide, Barbus barbus (BB), Squalius cephalus (SC) și Condostroma nasus 
(CN) selectate din puncte reprezentative de poluare a râurilor din bazinul 
Crișurilor (Crișul Negru și Crișul Repede), în corelație cu acumularea lor în 
organe (branhii, ficat, rinichi și gonade), pentru a testa ipoteza că peștii din 
poziția superioară a lanțului trofic sunt predispuși să acumuleze cantități mai 
mari de metale și să dezvolte consecințe biologice mai severe. 

Pentru a îndeplini obiectivul general, am stabilit următoarele obiective 
specifice: 

- Evaluarea impactului poluării acvatice cu metale grele asupra stucturii 
diferitelor organe (branhii, ficat, rinichi, gonade) ale unor specii de pești 
pescuiți din Bazinul Crișurilor pe teritoriul României; 

- Compararea alterărilor morfologice ale organelor prelevate de la 
diferite specii de pești cu același grad de expunere la contaminanți metale 
grele; 

- Corelarea statistică a modificărilor histopatologice cu acumularea 
specifică de metale grele/ organ în funcție de specie și asocierea cu 
comportamentele trofice; 
- Realizarea unei clasificări a “sensibilității” speciilor de pești la poluanții 
acvatici în funcție de modificările morfologice datorate bioacumulării de 
metale grele și în funcție de comportamentul trofic si alte caracteristici 
comportamentale 
 
2. MATERIALE ȘI METODE UTILIZATE ÎN REALIZAREA EXPERIMENTELOR 

 
2.1. Locațiile de pescuit 

Peștii au fost pescuiți prin electrofishing de-a lungul râurilor bazinului 
hidrografic Crișuri, din amonte spre aval, după cum urmează: 

 Crișul Negru: Sânnicolau de Beiuș, Rîpa, Girişu Negru 
Crișul Repede: Vadu Crișului 

2.2. Pescuitul și speciile de pești incluse în studiu 
Pescuitul a avut loc în timpul unei singure zile de vară (august 2015), la 

lumina zilei, folosind un dispozitiv de electrofishing purtat de unul dintre 
operatori, în timp ce celălalt transporta anodul prin apă. 
  În studiu au fost incluse doar exemplarele cu lungimea între 20 și 25 cm 
și greutatea între 200 și 250 g 

Au fost capturați 5 pești/locație, aparținând următoarelor specii 
reprezentative pentru ecosistemele râurilor analizate: 

• Barbus barbus (BB) 
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• Chondrostoma nasus (CN) 
 • Squalius cephalus (SC) 
2.3. Determinarea bioacumulării de metale grele la nivel tisular  

Probele de țesut au fost depozitate la -80° C până la efectuarea 
analizelor. Probele au fost liofilizate cu un instrument de tip Alpha 1-4 (Martin 
Christ Gefriertrocknungsanlagen, Osterode am Harz, Germania) și si digerate 
la un sistem de digestie cu microunde (MLS 1200 mega Milestone), folosind 
un volum de 4 ml 69% HNO3 și 0,25 ml 30% H2O2 pe probă. Programul 
sistemului de digestie cu microunde a fost stabilit după cum urmează: 5 min 
25% (300 W), 5 min 50% (600 W) și 5 min ventilație 0% (0 W). 

Cuantificarea metalelor (Cd, Cr, Cu, Zn și, respectiv, Pb) s-a realizat prin 
spectrometrie de emisie optică cu plasmă în câmp de microunde cu 
sensibilitate ridicată, utilizând un echipament de 4100 MP ‐ AES (Agilent 
Technologies, Santa Clara, California, SUA), cu un modul extern de control al 
gazelor. 
 Introducerea probei a fost efectuată cu un nebulizator concentric. N2 
necesar a fost generat continuu de un generator N2 4107 (Agilent 
Technologies, Santa Clara, California, SUA). Rezultatele au fost evaluate 
utilizând software-ul MP Expert 
2.4. Tehnica histologică  
 Tehnica histologică are drept obiectiv prelucrarea fragmentelor de 
ţesuturi recoltate în scopul obţinerii de secţiuni care să permită observarea 
modificărilor histologice apărute la nivelul țesuturilor speciilor de pești, 
expuși la contaminanți metale grele în mediul acvatic. Acest proces se 
realizează în mai multe etape: recoltare, fixarea, deshidratarea, clarificarea, 
infiltrarea, includerea în parafină. 
2.5. Imunohistochimie 
 Imunohistochimia (IHC) este o metodă pentru detectarea localizării 
proteinelor și a altor antigeni în secțiunile de țesut folosind anticorpi 
2.6. Tehnica de evidențiere semicantitativă a proteinelor prin metoda 
Western Blot 
 Principiul metodei: Metoda Western Blot permite identificarea unor 
proteine dintr-un amestec de proteine, respectiv permite determinarea 
proteinelor ce complexează cu o anumită proteină 
2.7. Microscopie hiperspectrală în câmp întunecat 
 Microscopie hiperspectrală în câmp întunecat a fost utilizată pentru a 
evalua acumularea şi distribuția tisulară a metalelor pe secțiuni tisulare 
2.8. Analiza statistică 
 Rezultatele statistice au fost analizate pe software GraphPad Prism 5.0 
(GraphPad Software, San Diego, CA) iar valorile au fost exprimate ca Medie ± 
deviaţia standard (SD) sau SEM. Rezultatele au fost considerate semnificativ 
statistic pentru p<0.05 
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3. EVALUAREA ALTERĂRILOR STRUCTURAL-FUNCȚIONALE ALE 
BRANHIILOR SPECIILOR DE Barbus barbus, Chondrostoma nasus, 

Squalius cephalus PESCUIȚI DIN CRIȘUL NEGRU CA URMARE A 
CONTAMINĂRII ACVATICE CU METALE GRELE 

3.1. Analiza bioacumulării de metale grele în organele peștilor 
Analiza hiperspectrală cantitativă a evidențiat o bioacumulare mai mare a 
metalelor în branhiile peștilor Squalius cephalus pescuiți în Crișul Negru din 
aval (Girişu Negru) comparativ cu amonte (Sânnicolaul de Beiuș). 
 

 
Figura 1. Vizualizarea şi localizarea metalelor în branhiile speciei Squalius cephalus din 

Crișul Negru, utilizând microscopie optică hiperspectrală CytoViva HSI. AM (Sânnicolau de 
Beiuș) – amonte, AV – aval (Grisu Negru). 

 

 Branhiile peștilor din amonte au prezentat o culoare albă, ceea ce 
reprezintă valoarea absorbţiei maxime este la limite scăzute. In schimb, 
branhiile peștilor din aval au un conținut mai mare de metale (Figura 1). 
Pixelii colorați în roșu au confirmat spectrul de absorbţiei maximă la lungimi 
de undă >650 nm, ceea ce este în acord cu determinarea cantitativă de grele 
metale realizată pentru acest organ 
3.2. Analiza histopatologică  
 

 
Figura 2. Branhii Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus Crișul Negru 

(Sânnicolau de Beiuș), col H&E 
 



 

20 
 

 Astfel, pentru specia Barbus barbus, celulele epiteliale ale lamelelor 
secundare apar ușor hipertrofiate și vacuolizate, în timp ce la specia 
Chondrostoma nasus se remarcă hiperplazie epitelială, dezorganizarea 
lamelelor secundare și fuziune lamelară, ceea ce determină micșorarea 
suprafețelor de schimb gazos (figura 2). De asemenea se remarcă rupturi ale 
epiteliului lamelar cu zone de hemoragii focale. În cazul speciei Squalius 
cephalus se observă o degenerare a epiteliului lamelar secundar, lifting 
epitelial și hiperplazia epiteliului în unele zone(firura 2). 

Branhiile aparținând speciilor analizate pescuite din al doile punct de 
pescuit (Rîpa) prezintă modificări morfologice mai accentuate comparativ cu 
punctul de pescuit anterior Sânicolau de Beius. Se constată un lifting 
accentuat al epiteliului lamelar, congestie epitelială lamelară, lamele 
hipertrofice, descuamări, anevrism lamelar, edem evident la nivelul epiteliului 
filamentar, lamele hipertrofice, hiperplazia epiteliului lamelar primar si 
hipertrofia lamelelor epiteliale secundare (figura3). Se observă și un proces 
de fibrozare la nivelul lamelelor secundare (figura 3). 

 

 
Figura 3. Branhii Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus Crișul Negru 

(Rîpa), col H&E 

Modificările histopatologice ale branhiilor celor 3 specii analizate sunt mai 
marcante decât la celelalte puncte, deoarece Girişu Negru se află în aval față de 
acestea și gradul de poluare al acestuia este superior, adăugându-se și presiunea 
factorul antropic. Se remarcă hiperplazie epitelială, fuziune lamelară, lifting 
epitelial, necroză epitelială și descuamare, aneveism la nivelul lamelelor secundare 
(figura 4). Lamelele sunt inflamate datorită hipertrofiei și hiperplaziei celulelor 
epiteliale (figura 4).  
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Figura 4. Branhii Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus Crișul Negru 

(Girişu Negru), col H&E 
 

Fuziunea lamelelor secundare, edemul, necroza și descuamarea epiteliului 
lamelar au fost observate la branhiilor celor 3 specii analizate. De asemenea, 
s-a observat și ruperea scheletului cartilaginos al lamelelor primare și 
fibrozare la nivelul lamelelor primare si secundare (figura 4). 
3.3. Analiza inflamației la nivel tisular 
 Analiza procesului inflamator la nivelul branhiilor speciilor analizate 
din punctul de amonte (Sânnicolau de Beiuș) a fost realizată prin evaluarea 
expresiei imunohistochimice a TNF-ɑ. Activarea TNF-ɑ s-a remarcat la toate 
cele trei specii luate în studiu (Figura 5), constatându-se nivele mai crescute 
în cazul speciilor Barbus barbus și Squalius cephalus, fapt ce demonstrează o 
reacție inflamatorie mai mare pentru aceste specii 

 
Figura 5. Expresia imunohistochimică a TNF-α în branhiile de Barbus barbus, Chondrostoma 

nasus și Squalius cephalus, Crișul Negru (Sânnicolau de Beiuș) 

 
Branhiile celor 3 specii prelevate în punctul intermediar (Rîpa) de pe 

Crișul Negru au fost de asemenea imunopozitive pentru TNF-α. 
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Figura 6. Expresia imunohistochimică a TNF-α în branhiile de Barbus barbus, 

Chondrostoma nasus și Squalius cephalus, Crișul Negru(Rîpa) 

 
Reacția inflamatorie este foarte pregnantă în cazul branhiilor speciilor 

pescuite din aval (Girişu Negru), dovedita printr-o expresie puternică a TNF-α 
atât la nivelul lamelelor primare, cât și secundare (figura 7). 

 
Figura 7. Expresia imunohistochimică a TNF-α în branhiile de Barbus barbus, 
Chondrostoma nasus și Squalius cephalus, Crișul Negru (Girişu Negru) 

 

Analiza semicantitativă a nivelului de TNF-α în branhii pentru speciile 
Barbus barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC), în 
punctul de prelevare din aval, a fost determinată prin western blot. Nivelul de 
TNF-α este mai ridicat în cazul speciei răpitoare (BB), urmată de cea 
omnivoră (SC) și apoi de ce ierbivoră (CN), corespunzător expresiei IHC în 
acest organ şi este în concordanță cu modificările structurale semnalate în 
acest organ pentru cele trei specii(figura 8) 

 
Figura 8. Analiza semicantitativă a TNF-α prin western-blot în branhii pentru speciile Barbus 

barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC) (Girisu Negru) 
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3.4. Analiza capacității regenerative tisulare 

Pentru a analiza consecința efectelor toxice ale metalelor grele la nivelul 
ADN prin evidențierea activării mecanismelor reparatorii ale ADN, am 
analizat expresia imunohistochimică a proteinei Proliferating Cell Nuclear 
Antigen (PCNA). 

In cazul branhiilor speciilor prelevate în amonte, procesele reparatorii 
apar atât la nivelul lamelelor primare, cât și secundare ale specie Barbus 
barbus (figura 9) și sunt evident mai accentuate în lamele secundare ale 
branhiilor speciei Squalius cephalus , comparativ cu Chondrostoma nasus 
(figura 9). 

 

 
Figura 9. Expresia PCNA în branhiile de Barbus barbus (BB), Chondrostoma nasus 

(CN) şi Squalius cephalus (SC), Crișul Negru (Sânnicolau de Beiuș) 
 

Branhiile peștilor pescuitii din punctul intermediar (Rîpa) prezintă o 
puternică marcare a nucleilor celulelor epiteliale lamelare pentru PCNA, ceea 
ce dovedește declanșarea proceselor reparatorii de ADN la nivelul branhiilor 
expuse la poluarea acvatică cu metale grele (figura 10). 

 

 
Figura 10. Expresia PCNA în branhiile de Barbus barbus (BB), Chondrostoma nasus 

(CN) şi Squalius cephalus (SC), Crișul Negru (Rîpa) 
 

Marcarea imunohistochimică a branhiilor celor 3 specii de pești pescuiți 
din punctul de aval (Girişu Negru) a dovedit o expresie intensă a PCNA care 
urmează aceleași localizări ale TNF-α în celulele epiteliale, ceea ce dovedește 
intenția organismului de realiza repararea ADN în celulele epiteliale (figura 
11). 
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Figura 11. Expresia PCNA în branhiile de Barbus barbus (BB), Chondrostoma nasus 

(CN) şi Squalius cephalus (SC), Crișul Negru(Girişu Negru) 
 

Analiza semicantitativă a nivelului de PCNA în branhii pentru speciile 
Barbus barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC), în 
punctul de prelevare din aval, a fost determinată prin western blot. Nivelul de 
PCNA  este mai ridicat în cazul speciei ierbivore (CN), și mai puțin pentru cea 
ierbivoră (CN) și răpitoare (BB), corespunzător expresiei IHC in acest organ şi 
este în concordanță cu modificările structurale semnalate pentru cele trei 
specii 

 
Figura 12. Analiza semicantitativă a PCNA prin western-blot în branhii pentru speciile Barbus 

barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC) (Girișu Negru) 
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4. EVALUAREA ALTERĂRILOR STRUCTURAL-FUNCȚIONALE ALE 
FICATULUI SPECIILOR DE Barbus barbus, Chondrostoma nasus, Squalius 

cephalus PESCUIȚI DIN CRIȘUL NEGRU CA URMARE A CONTAMINĂRII 
ACVATICE CU METALE GRELE 

 
4.1. Analiza bioacumulării de metale grele în organele peștilor  

Fe si Zn se acumuleză în concentrații mai mari la nivelul ficatului, în 
special pentru punctul de prelevare din aval (Girișu Negru). Corelația 
concentrațiilor metalelor din ficatul peștilor pescuiti din acest punct si gradul 
alterărilor morfologice a fost realizată într-un capitol separat 
4.2. Analiza histopatologică  

Analiza histopatologică a ficatului speciilor pescuite în amonte 
Sânnicolau de Beiuș (col. H&E si tricromică Van Gieson), remarcă prezenta 
hepatocitelor vacuolizate la toate speciile analizate (figura 13) si o ușoară 
fibrozare, mai accentuată la Barbus barbus (figura.13). De asemenea, se 
remarcă dilatarea capilarelor sinusoide pentru ficatul speciilor Chondrostoma 
nasus și Squalius cephalus (figura 13). 

 

 
Figura 13. Ficat Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus, Crișul 

Negru (Sânnicolau de Beiuș), col H&E 

 
Ficatul speciei Barbus barbus (Rîpa) prezintă zone parenchimale cu 

hepatocite hiperplazice, vacuolare, zone necrotice, precum si infiltrate 
limfocitare. S-a notat, de asemenea, o fibrozare pericapilară și în jurul venei 
centrilobulare pentru ficatul speciei Chondrostoma nasus (figura 14). In cazul 
speciei Squalius cephalus, se observă o vacuolizare masivă a hepatocitelor. 
Citoplasma si nucleul acestor celule sunt împinse către exteriorul celulelor. De 
asemenea, apar în parrenchim numeroase infiltrate limfocitare si o ușoară 
fibrozare pericapilară (figura 14). 
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Figura 14. Ficat Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus, Crișul 

Negru (Rîpa), col H&E 

 
Ficatul celor 3 specii pescuite din acest sit in aval de celelalte două, 

prezintă alterările cele mai mari. Hepatocitele prezintă vacuolizări 
citoplasmatice (figura 15). Apar zone de liză celulară în parenchim, dilatări ale 
capilarelor sinusoide, infiltrate limfocitate, si fibrozări pericapilare si în jurul 
venei centrilobulare (figura 15). 

 
Figura 15. Ficat Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus, Crișul 

Negru (Girişu Negru), col H&E 

 
4.3. Analiza inflamației la nivel tisular 

Nu se remarcă procese inflamatorii marcante la nivelul ficatului celor 3 
specii (figura 16). Totuși, se remarcă o activare a TNF-α la nivelul celulelor 
Kupffer din ficatul speciei Chondrostoma nasus (figura 16). 

 
Figura 16. Expresia TNF-α în ficatul de Barbus barbus, Chondrostoma nasus și 

Squalius cephalus, Crișul Negru (Sânnicolau de Beiuș) 
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Ficatul celor 3 specii de pește pescuite din punctul (Rîpa) este și el pozitiv la 
TNF-α 

 
Figura 17. Expresia TNF-α în ficatul de Barbus barbus, Chondrostoma nasus și 

Squalius cephalus, Crișul Negru (Rîpa) 
 

Ficatul celor 3 specii din punctul (Girișu Negru) este și el pozitiv la TNF-α, deși 
reacția este mai puțin puternică decât în cazul branhiilor și rinichilor (figura 
18). 

 
Figura 18. Expresia TNF-α în ficatul de Barbus barbus, Chondrostoma nasus și 

Squalius cephalus, Crișul Negru (Girişu Negru) 

 
Analiza semicantitativă a nivelului de TNF-α în ficat pentru speciile 

Barbus barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC) a fost 
determinată prin Western Blot. Nivelul de TNF-α în ficatul celor 3 specii este 
nesemnificativ şi este în concordanță cu analiza imunohistochimică pentru 
acest marker de inflamație la nivelul ficatului(figura 19) 

 
Figura 19. Analiza semicantitativă a TNF-α prin Western-Blot în ficat pentru speciile Barbus 

barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC) (Girișu Negru) 
 

4.4. Analiza capacității regenerative tisulare 
Analiza expresiei imunohistochimice a PCNA în ficatul celor 3 specii 

(figura 20) este în concordanță cu procesul inflamator nesemnificativ. Doar pe 
alocuri s-a observat o expresie nucleară pentru PNCA la ficatul speciei 
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Chondrostoma nasus (figura 20) 

 
Figura 20. Expresia PCNA în ficat de, Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius 

cephalus, Crișul Negru (Sânnicolau de Beiuș) 

Nici PCNA nu este exprimat marcant la nivel hepatic (figura 21) 

 
Figura 21. Expresia PCNA în ficat de, Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius 

cephalus, Crișul Negru (Rîpa) 

 
PCNA este pozitiv nesemnificativ în hepatocite (figura 22) 

 
Figura 22. Expresia PCNA în ficat de, Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius 

cephalus, Crișul Negru (Girișu Negru) 

 
Analiza semicantitativă a nivelului de PCNA în ficat pentru speciile 

Barbus barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC) a fost 
determinată prin western blot. Nivelurile de PCNA sunt corespunzătoare 
expresiei IHC per specie și în concordanță cu modificările structurale din 
aceste organe.(figura 23) 



 

29 
 

 
Figura. 23. Analiza semicantitativă a PCNA prin Western-Blot în ficat pentru speciile Barbus 

barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC) (Girisu Negru) 
 

 
5. EVALUAREA ALTERĂRILOR STRUCTURAL-FUNCȚIONALE ALE 

RINICHILOR SPECIILOR DE Barbus barbus, Chondrostoma nasus, Squalius 
cephalus PESCUIȚI DIN CRIȘUL NEGRU CA URMARE A CONTAMINĂRII 

ACVATICE CU METALE GRELE 
5.1. Analiza bioacumulării de metale grele în organele peștilor 

Cd se acumuleză în concentrații mai mari la nivelul rinichilor, în special 
pentru punctul de prelevare din aval (Girișu Negru). Corelația concentrațiilor 
metalelor din ficatul peștilor pescuiți din acest punct si gradul alterărilor 
morfologice a fost realizată într-un capitol separat.  
5.2. Analiza histopatologică  
Analiza histopatologică în col.H&E demonstrează că rinichii sunt cele mai 
afectate organe ale celor 3 specii analizate la Sânnicolau de Beiuș de pe râul 
Crișul Negru (figura24). Astfel, apar extravăzari de eritrocite la nivelul 
țesutului hematopoietic renal. Tubulii renali prezintă celule epiteliale alterate 
la rinichii speciilor Barbus barbus (figura 24) și Chondrostoma nasus (figura 
24). 

 
Figura 24. Rinichi Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus, Crișul 

Negru (Sânnicolau de Beiuș), col H&E 

 
Rinichii sunt cele mai afectate organe (Rîpa) pentru toate cele 3 specii 

analizate, alterările fiind mai accentuate comparativ cu punctul din amonte 
(Sânnicolau de Beiuș). Hipertrofia celulelor eptiteliale tubulare, contracția 
glomerulară sunt alterări prezente la toate speciile (figura 25). In plus, la 
specia Chondrostoma nasus se remarcă o alterare marcată a tubulilor renali 
însoțită de o fibrozare peritubulară (figura 25). Fibrozarea peritubulară și 
periglomerulară accentuată a fost observată și în cazul rinchilor de Squalius 
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cephalus (figura 25). 

 
Figura 25. Rinichi Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus, Crișul 

Negru (Rîpa), col H&E 

 
Rinichii celor 3 specii de pești pescuiți din Crișul Negrul (punctul din 

aval) sunt foarte afectați de expunerea la metale grele. Apar atrofieri ale 
celulelor epiteliale tubulare, alterări la nivel glomerular (figura 26). Fibroza 
renală este mult mai accentuată comparativ cu rinichii peștilor pescuiți din 
punctele din aval și apare nu numai peritutubular ci și la nivel glomerular 
(figura 26). 

 
Figura 26. Rinichi Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus, Crișul 

Negru (Girisu Negru), col H&E 

 
5.3. Analiza inflamației la nivel tisular 

În punctul de prelevare Sânnicolau de Beiuș, TNF-α este 
supraexprimată la nivelul celulelor hematopoietice ale parenchimului renal, 
dar si la nivelul tubulilor renali pentru toate cele 3 specii (figura 27). 
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Figura 27. Expresia TNF-α în rinichii de Barbus barbus, Chondrostoma nasus și 

Squalius cephalus, Crișul Negru (Sânnicolau de Beiuș) 
 

Procesul inflamator (Rîpa), evidențiat prin expresia imunohistochimică 
a TNF-α este prezent în rinichii celor 3 specii: Chondrostoma nasus > Squalius 
cephalus > Barbus barbus.(figura 28) 

 
Figura 28. Expresia TNF-α în rinichii de Barbus barbus, Chondrostoma nasus și 

Squalius cephalus, Crișul Negru (Rîpa) 

 
În punctul de prelevare Girișu Negru, expresia TNF-α a fost vizibilă în 

special în nucleii celulelor țesutului hematopoietic renal (figura 29). 

 
Figura 29. Expresia TNF-α în rinichii de Barbus barbus, Chondrostoma nasus și 

Squalius cephalus, Crișul Negru (Girișu Negru) 

 
Analiza semicantitativă a nivelului de TNF-α în rinichi pentru speciile 

Barbus barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC), în 
punctul de prelevare din aval(figura 30), a fost determinat prin western blot. 
Nivelul de TNF-α este mai ridicat la specia BB şi este în concordanță cu 
modificările structurale din acest organ si analiza imunohistochimică. 
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Figura 30. Analiza semicantitativă a TNF-α prin western-blot în rinichii speciilor Barbus 

barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC) (Girișu Negru) 

 

5.4. Analiza capacității regenerative tisulare 
Chiar si în Sânnicolau de Beiuș, procesele reparatorii sunt accentuate, 

PCNA fiind exprimat atât la nivelul nucleului celulelor țesutului 
hematopoietic, cât şi al celulelor tubulare şi glomerulare pentru toate cele 3 
specii analizate (figura 31). 

 
Figura 31. Expresia PCNA în rinichii de, Barbus barbus, Chondrostoma nasus și 

Squalius cephalus, Crișul Negru (Sânnicolau de Beiuș) 
 

PCNA este foarte bine exprimată la nivel renal (Rîpa), atât în țesutul 
hematopoietic, cât și la nivelul tubulilor renali şi glomerulilor renali (figura 
32) 

 
Figura 32. Expresia PCNA în rinichii de, Barbus barbus, Chondrostoma nasus și 

Squalius cephalus, Crișul Negru (Rîpa) 

 
Cele mai marcante imunopozitivități pentru PCNA s-au obținut în zona 

de prelevare cea mai poluată, pentru specia ierbivoră și omnivoră comparativ 
cu cea carnivoră (figura 33) 
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Figura 33. Expresia PCNA în rinichii de, Barbus barbus, Chondrostoma nasus și 

Squalius cephalus, Crișul Negru (Girișu Negru) 

 
Analiza semicantitativă a nivelului de PCNA în rinichi pentru speciile 

Barbus barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC) a fost 
determinate prin western blot(figura 34). Nivelul de PCNA este corespunzător 
expresiei IHC în acest organe şi în concordanță cu modificările structurale din 
aceste organe. 

 
Figura 34. Analiza semicantitativă a PCNA prin Western-Blot în rinichi pentru speciile Barbus 

barbus (BB), Chondrostoma nasus (CN) şi Squalius cephalus (SC) (Girișu Negru) 



 

34 
 

 

6. EVALUAREA ALTERĂRILOR STRUCTURAL-FUNCȚIONALE ALE 
GONADELOR SPECIILOR DE Barbus barbus, Chondrostoma nasus, 

Squalius cephalus PESCUIȚI DIN CRIȘUL NEGRU CA URMARE A 
CONTAMINĂRII ACVATICE CU METALE GRELE 

 
6.1. Analiza bioacumulării de metale grele în organele peștilor 
Bioacumularea de metale la nivelul gonadelor este redusă pentru toate 
speciile analizate din cele 3 specii de pescuit. 
 
6.2. Analiza histopatologică  

Într-o gonadă normală ar trebui să identificăm ovocite aflate în diferite 
stadii de dezvoltare, separate prin țesut conjunctiv. În gonadele tuturor celor 
3 specii (figura 35 ), cele mai afectate sunt celulele germinale cum sunt 
ovocitele foliculare în stadiile timpurii de dezvoltare (ovocite 
previtelogenice). Acestea prezintă alterări nucleare și citoplasmatice variate 
în ceea ce privește forma, mărimea și vacuolizările citoplasmatice. La nivelul 
intestițiului, între foliculi se observă congestia capilarelor, proliferare de 
fibroblaste și nuclei hipercromatici sau picnotici, probabili o necroză focală. 

 

 
Figura 35. Gonade Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus, Crișul 

Negru (Sânnicolau de Beiuș), col. H&E 
 

Se remarcă alterări nucleare și citoplasmatice variate pentru celulele 
ovocitelor aflate în diferite stadii de evoluție (figura 36). 
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Figura 36. Gonade Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus, Crișul 

Negru (Rîpa), col. H&E 
 

 
Figura 37. Gonade Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus, Crișul 

Negru (Girișu Negru), col. H&E 
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7. EVALUAREA ALTERĂRILOR STRUCTURAL-FUNCȚIONALE ALE 
BRANHIILOR, FICATULUI SI RINCHILOR SPECIILOR DE PEȘTI DIN CRIȘUL 

REPEDE CA URMARE A CONTAMINĂRII ACVATICE CU METALE GRELE 
 

7.1. Analiza histopatologică 
Rezultatele examenului histopatologic pun în evidență ușoare 

modificări de structură și arhitectură la nivelul branhiilor la toate cele două 
specii de pești luate în studiu.Branhiile celor două specii pescuite la Vadu 
Crișului au prezentat ușoare modificări tisulare, respectiv descuamări 
epiteliale (figura 38) și ușoare vacuolizări ale celulelor epiteliale 
lamelare(figura 38). 

 

 
Figura 38. Branhii și Squalius cephalus și Barbus barbus Crișul Repede (Vadu Crișului ), col 

H&E și col tricromică Van Gieson 
 

Analiza histopatologică în col. H&E demonstrează că rinichii apar ușor 
modificați structural pentru ambele specii analizate, în special prin apariția 
extravazărilor de eritrocite la nivelul țesutului hematopoietic renal și 
vacuolizări ale epiteliului renal (figura 39).  
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Figura 39. Rinichi Squalius cephalus , și Barbus barbus Crișul Repede (Vadu Crișului), col. H&E 

și col tricromică Van Gieson 

 
Ficatul speciilor Barbus barbus și Squalius cephalus pescuite din Vadu 

Crișului, nu a prezentat modificări structurale semnificative și nici acumulări 
de colagen (figura 40 ). 

 
Figura 40. Ficat de Squalius cephalus și Barbus barbus Crișul Repede (Vadu Crișului), col. H&E 

și col tricromică Van Gieson 
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8. CORELAȚII ALE MODIFICĂRILOR HISTOPATOLOGICE INDUSE DE 
BIOACUMULAREA METALELOR GRELE LA NIVEL TISULAR CU 
INTERACȚIUNILE TROFICE ÎNTRE DIFERITE SPECII DE PEȘTI 

Corelația între modificările histopatologice induse de bioacumularea 
metalelor grele la nivel tisular (branhii, ficat, rinichi) și interacțiunile trofice 
între diferite specii am realizat-o pentru peștii colectați în aval din Crisul 
Negru (Girișu Negru). 

Analiza statistică a datelor cu două variabile a fost aplicată pentru a 
evalua și compara concentrațiile de metale din diferite țesuturi (branhii, ficat 
și rinichi) din toate cele trei specii analizate cu obiceiuri de hrănire diferite: 
carnivor (BB), omnivor (SC) și ierbivor (CN). 

 Acumularea de cadmiu renal a fost semnificativ mai mare în BB 
comparativ cu SC și CN, în timp ce nu s-au observat diferențe semnificative 
între specii pentru branhii și ficat. În mod similar, Pb s-a acumulat la cel mai 
înalt nivel în rinichii speciei carnivoră, comparativ cu cea omnivoră și 
erbivoră. Zn a fost, de asemenea, bioconcentrat în principal în rinichi, 
comparativ cu branhii și ficat. Specia carnivoră a acumulat mult mai mult Zn în 
comparație cu cea ierbivoră. 
 Metalele au fost acumulate simultan în branhii, rinichi și ficat, iar acest 
lucru reflectă absorbția lor de către organisme, distribuția lor ulterioară și 
diferențele interspecii semnificative ale leziunilor histopatologice. 

 

 
Figura 41. Corelațiile gradului de leziune histopatologică (intervalul 1-3) în branhii, 

rinichi și ficat al Barbus barbus (BB), Squalius cephalus (SC) și Chondrostoma nasus (CN) cu 
concentrațiile de metale [cadmiu (A) crom (B), zinc (C), cupru (D), plumb (E)], determinate 

în aceleași țesuturi ale tuturor celor trei specii analizate.  
Corelația dintre concentrația de TNF-α în branhii și rinichi a tuturor 
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speciilor testate și gradul modificărilor histopatologice au relevat o relație 
semnificativă între cei doi parametri analizați, respectiv: speciile carnivore cu 
cea mai mare expresie a TNF-α cu leziuni tisulare extinse. 

Rezultatele noastre au sugerat că branhiile sunt cel mai sensibil organ 
pentru procesele inflamatorii. Luând în considerare bioacumularea mai mare 
a Cd, Cu și Zn, acest lucru ar putea duce la inducerea inflamației și 
supraexprimarea citokinei pro-inflamatorii TNF-α [33]. Analiza Western Blot 
a indicat faptul că cel mai înalt nivel de TNF-α a fost înregistrat pentru speciile 
carnivore (BB), fiind de acord cu alterările histopatologice 

 

 
Figura 42. Efectele bioacumulării tisulare de metale grele asupra activării căii inflamatorii.  
Corelații ale gradului de leziune histopatologică (variind de la 1 la 3) în branhii, rinichi și 
ficat de Barbus barbus (BB), Squalius cephalus (SC) și Chondrostoma nasus (CN) cu nivelul 
de TNF-α determinat în aceleași țesuturi ale tuturor celor trei specii analizate. diferență 

semnificativă la p <0,01; * diferență semnificativă la p <0,05. 
 

Deși severitatea leziunilor țesuturilor a fost înregistrată la cel mai înalt 
nivel pentru speciile carnivore (BB), mecanismele de reparare nu au reușit să 
țină pasul cu alterările structurale induse de metale. Conform datelor noastre, 
organele CN analizate au prezentat cea mai bună capacitate de proliferare, 
ceea ce înseamnă că expresia PCNA ar putea fi corelată cu regenerarea 
țesuturilor hepatice [34], renale [35] și branhiale [36]. Specia SC omnivoră a 
prezentat o capacitate similară pentru regenerarea rinichilor cu CN, dar una 
inferioară pentru branhii și ficat. Corelația dintre expresia  

 
PCNA în cele trei organe și poziția în lanțul trofic a celor trei specii a 



 

40 
 

relevat o relație inversă semnificativă, adică speciile erbivore au activat 
probabil mecanismele de reparare la cel mai înalt nivel. Sunt necesare mai 
multe studii pentru a explica această observație. 

 
Figura 43. Efectele bioacumulării tisulare specifice de metale grele în relație cu activarea 

mecanismelor reparatorii. Corelații ale gradului de leziune histopatologică (interval 
1-3) în branhii, rinichi și ficatul Barbus barbus (BB), Squalius cephalus (SC) și Chondrostoma 

nasus (CN) cu nivelul de PCNA determinat în aceleași țesuturi ale tuturor celor trei specii 
analizate. Rezultatele statistice marchează semnificația calculată între concentrația de 

PCNA și gradul de leziune în respectivul organ pentru fiecare specie: *** diferență 
semnificativă la p <0,001 
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CONCLUZII 

Scopul acestui studiu a fost determinarea unor efecte biochimice, 
histopatologice și moleculare, ale expunerii la metale grele a specii Barbus 
barbus (BB), Squalius cephalus (SC) și Condostroma nasus (CN), selectate din 
puncte reprezentative de poluare a râurilor din bazinul Crișurilor, în corelație 
cu acumularea lor în diferite organe, pentru a testa ipoteza că peștii din 
poziția superioară a lanțului trofic sunt predispuși să acumuleze cantități mai 
mari de metale și să dezvolte consecințe biologice mai severe. 

Concluziile studiului nostru sunt următoarele: 
1. Acumularea de metale grele este mai mare în organele speciilor de 

Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus pescuite din 
Ghirişul Negru, urmată de Rîpa și Sânnicolau de Beiuș, ceea ce reflectă 
expunerea la contaminanți și care crește din amonte spre aval datorită 
presiunii antropice 

2. Acumularea de metale grele se reflectă corespunzător în modificările 
morfologice ale organelor peștilor aparținând celor 3 specii analizate: 
Barbus barbus, Chondrostoma nasus și Squalius cephalus.  

3. Acumularea de metale grele este mai mare în organele speciilor de 
Barbus barbus, Chondrostoma nazus și Squalius cephalus pescuite din 
Ghirişul Negru, urmată de Rîpa și Sânnicolau de Beiuș. 

4. Metalele grele sunt distribuite în mod foarte diferit: Cr și Mn se găsesc 
preponderent în branhii, iar în ficat s-au identificat în concentrația cea 
mai scăzută; Cu și Fe sunt majoritare în țesutul hepatic, respectiv în 
proporția cea mai redusă în branhii; Pb este absent în branhii, dar poate 
fi întâlnit în rinichi și în ficat; Zn este metalul care se întâlnește în 
concentrația cea mai ridicată în rinichi, aceasta scăzând la nivelul 
ficatului, respectiv și mai mult în cazul branhiilor.  

5. Branhiile și rinichii sunt cele mai afectate organe, urmate de ficat. 
6.  Modificările histopatologice ale branhiilor sunt marcate de hiperplazie 

epiteliară, fuziune lamelară, lifting epitelial, necroză epitelială și 
descuamare, anevrism la nivelul lamelelor secundare. Lamelele sunt 
inflamate datorită hipertrofiei și hiperplaziei celulelor epiteliale. 
Fuziunea lamelelor secundare, edemul, necroza și descuamarea 
epitelului lamelar au fost observate la branhiilor celor 3 specii analizate. 
De asemenea, s-a observat și ruperea scheletului cartilaginos al 
lamelelor primare și fibrozare la nivelul lamelelor primare si secundare. 

7. La nivelul branhiilor se remarcă un proces inflamator marcat 
comparativ cu celelalte organe analizate, evidențiat prin expresia 
imunohistochimică semnificativă a citokinei proinflamatorii TNF-α și 
determinarea semicantitativă a proteinei prin Western Blot. În mod 
similar sunt activate mecanismele reparatorii evidențiate prin  activarea 
markerului PCNA, implicat în regenerarea ADN după alterare.  
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8. Ficatul este mai puțin afectat morfologic, ceea ce dovedește că ficatul 
are un sistem antioxidant mai puternic decât al celorlalte organe expuse 
la acțiunea toxică a metalelor. Alterările structurale includ vaculolizări 
citoplasmatice ale hepatocitelor, dilatații ale capilarelor sinusoide si 
infiltrații limfocitare. Corespunzător nici TNF-α și PCNA nu au avut o 
expresie semnificativă la nivel hepatic. 

9. Rinichiul este cel puțin la fel de afectat ca si branhiile. Alterările 
interesează atât țesutul hematopoietic, cât și tubulii renali si 
glomeruluii. Hipertrofia celulelor eptiteliale tubulare, contracția 
glomerulară sunt alterări prezente la toate. In plus, se remarcă o 
alterare marcată a tubulilor renali însoțită de o fibrozare peritubulară și 
periglomerulară (punctul intermediar Rîpa). Se remarcă fibroza 
glomerulară la rinichii speciilor pescuite din punctul de aval (Ghirişul 
Negru), ceea ce afectează profund funcționarea rinichiilor. Expresia 
imunohistochimică este marcată la nivelul țesutului hematopietic renal 
şi a tubulilor renali, ceea ce dovedește că la nivelul rinichilor are loc un 
proces inflamator accentuat, cel puțin similar cu cel de la nivelul 
branhiilor. Corespunzător are loc o activare a sistemului de regenerare 
tisulară, demonstrată prin expresia imunohistochimică semnificativă a 
PCNA si analiza proteinei prin Western Blot. 

10. În gonadele tuturor celor 3 specii, cele mai afectate sunt celulele 
germinale cum sunt ovocitele foliculare în stadiile timpurii de 
dezvoltare (ovocite previtelogenice). Acestea prezintă alterări nucleare 
și citoplasmatice variate în ceea ce privește forma, mărimea și 
vacuolizările citoplasmatice. La nivelul interstițiului, între foliculi se 
observă congestia capilarelor, proliferare de fibroblaste și nuclei 
hipercromatici sau picnotici, probabili o necroză focală. 

În continare, am realizat corelararea gradului de alterare morfologică a 
celor trei specii Barbus barbus (BB), Squalius cephalus (SC) și Condostroma 
nasus (CN) și acumularea de metale grele în branhii, ficat și rinichi, respectiv 
cu gradul de inflamație (nivelul de TNF-α) sau activarea proceselor 
reparatorii celulare (nivelul de PCNA), utilizând analiza statistică 
multivariabilă. Aceste corelații morfologice cu cele biochimice și moleculare 
care țin seama de mai muți parametri în acelați timp (analiză multivarianță), 
realizate pentru prima data de către noi, au condus la următoarele concluzii: 

1. Specia carnivoră BB acumulează semnificativ mai multe metale grele 
comparativ cu SC și CN și acumulează diferențiat : Cd,  Pb, Zn la nivel 
renal; Cr în branhii 

2. Specia omnivoră SC a acumulat Cu în cantități semnificativ mai mari 
la nivelul ficatului. 

3. Nici un metal greu analizat nu s-a acumulat în principal la speciile 
erbivore. 

4. Există o corelație semnificativă a gradului modificărilor 
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histopatologice, inflamație (nivelul de TNF-α) și specie, sugerând că 
branhiile speciei carnivore (BB)  sunt cele mai afectate de procesele 
inflamatorii, urmate de rinichi si nesemnificativ de ficat, comparativ 
cu speciile omnivore (SC) și ierbivore (CN) pentru aceleași structuri 
tisulare. 

5. Corelația dintre expresia PCNA în cele trei organe și poziția în lanțul 
trofic a celor trei specii a relevat o relație inversă semnificativă, adică 
speciile erbivore, cu cele mai puține alterări morfologice, au activat 
mecanismele de reparare la cel mai înalt nivel, evidențiat prin nivelul 
de PCNA. 

În concluzie, datele noastre, inclusiv analiza statistică multifactorială 
ulterioară, sugerează faptul că comportamentul hrănirii ar putea fi corelat cu 
modificările histopatologice induse de metale grele la nivelul branhiilor, 
rinichilor și ficatului, iar analizele histologice ar putea fi utilizate pentru o 
evaluare mai profundă a siguranței mediului acvatic și analiza ecosistemelor 
acvatice
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