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Rezumatul tezei de doctorat
Cercetări privind influenţa factorilor fizico-chimici ai
mediului acvatic asupra embrionilor de Cyprinidae
Cuvinte cheie: dezvoltare embrionară, crap (Cyprinus carpio), peştele zebră (Danio rerio),
lumina, mişcarea apei, pH - ul apei, duritatea apei, nitriţi, nitraţi.

Introducere
Un ecosistem acvatic reprezintă o unitate formată din vieţuitoare şi mediul în care trăiesc,
respectiv, din biocenoză şi biotop. Ambele componente ale sistemului se întrepătrund şi se
influenţează reciproc, conferind sistemului unitate şi individualitate.
Prezenţa poluanţilor chimici în apă poate duce la consecinţe ecologice deosebit de grave
prin restructurări ale biocenozelor, alterând integritatea lor, şi implicit, a ecosistemelor acvatice.
Acţiunea nocivă a substanţelor chimice poluante se poate manifesta indirect, prin
diminuarea oxigenării, modificarea pH-ului şi a celorlalte proprietăţi fizice şi chimice ale apei dar
şi direct, asupra organismelor ce populează bazinul acvatic respectiv. Unele substanţe ajunse în
mediu acvatic pot induce mutaţii, de obicei dăunătoare, cu consecinţe grave pentru generaţiile
viitoare, cu implicaţii profunde în stabilitatea ecosistemului.
Omul utilizează produsele mediului acvatic ca sursă de alimente din cele mai vechi
timpuri. Acvacultura ca îndeletnicire practică apare mai târziu, remarcându-se ca formă de
acvacultură cultura peştilor din familia Cyprinidae (ciprinicultura).
Ciprinidele sunt morfologic, ecologic şi comportamental foarte diverse, datorită
flexibilităţii la adaptarea la un număr mare de condiţii, totuşi, embrionii şi larvele tinere au cerinţe
stricte faţă de factorii fizico-chimici ai mediului acvatic, stadiile de dezvoltare embrionară la peşti
fiind extrem de sensibile la acţiunea a variaţi factori.
Teza de doctorat abordează diferite aspecte legate de influenţa factorilor fizico-chimici ai
mediului acvatic asupra dezvoltării embrionare la ciprinide în vederea obţinerii datelor care să
releve mediul cel mai optim de dezvoltare, respectiv modificările apărute în momentul abaterilor de
la optim. Studiile efectuate ar putea fi considerate de mare valoare teoretică şi practică, şi având în
vedere interdisciplinaritatea temei propuse, unde se intersectează hidrobiologia, piscicultura,
biotehnologiile, fiziologia, chimia, ecologia şi ecotoxicologia, ele constituie o direcţie pe cât de
nouă pe atât de interesantă a cercetării de la noi din ţară.
I
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Teza de doctorat intitulată „Cercetări

privind influenţa factorilor fizico-

chimici ai mediului acvatic asupra embrionilor de Cyprinidae” elaborată

de

doctorand biol. Mihaela Ostan (căs. Bădiliţă), sub îndrumarea domnului Prof. univ. dr. Aurel
ARDELEAN, este divizată în două părţi, structurate pe 7 capitole, incluzând concluziile generale
cu recomandările şi bibliografia abordată. Teza cuprinde 178 pagini din care prima parte (Partea
generală– reprezintă 33,15% din lucrare) se întinde pe 59 de pagini, iar partea a doua (Partea
experimentală– reprezintă 66,85% din lucrare) însumează 119 de pagini.
Partea I, PARTEA GENERALĂ abordează trei capitole, structurate astfel:
Capitolul I - „Factorii fizico-chimici ai mediului acvatic şi influenţa lor asupra dezvoltării
embrionare la ciprinide” abordează în descrierea sa factorii fizici şi chimici care controlează
biologia dezvoltării speciilor acvatice. După consultarea bibliografică factorii fizici citaţi sunt:
temperatura, lumina, mişcarea apei, iar dintre factorii chimici: oxigenul din apă, bioxidul de
carbon, pH-ul apei, salinitatea, duritatea apei şi substanţele azotate din apă.
Capitolul II - „Metode şi tehnici utilizate în cercetarea factorilor fizico-chimici ai apei”
face referire la descrierea principalelor metode de analiză a apelor, prelevarea şi conservarea
probelor de apă şi tehnici folosite pentru determinarea însuşirilor fizice şi chimice ale apelor.
Capitolul III - „Caracterizarea şi particularităţile ciprinidelor” tratează încadrarea
sistematică şi caracterele generale ale ciprinidelor şi, mai pe larg, procesele de dezvoltare
embrionară.
Partea a II-a, PARTEA EXPERIMENTALĂ, cuprinde patru capitole, inclusiv concluziile
generale şi la final bibliografia.
Capitolul IV - „Scopul şi obiectivele cercetării”, prezintă scopul lucrării şi obiectivele
cercetării.
Scopul lucrării este de a evidenţia cele mai importante aspecte ale modului în care unii
factori fizici şi chimici ai mediului acvatic influenţează dezvoltarea embrionilor de ciprinide, în
condiţii experimentale de laborator.
Pentru că influenţa temperaturii asupra dezvoltării embrionare la peşti a fost amplu
cercetată, s-au luat în studiu alţi doi factori fizici importanţi: lumina şi mişcarea apei, iar pentru
factorii chimici s-au ales: pH-ul, duritatea apei, nitriţii şi nitraţii. Factorii chimici au fost selectaţi în
contextul problemelor actuale de poluare a mediului acvatic şi nu numai.
II
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Obiectivele cercetării au urmărit:
-

observarea aspectului morfologic al embrionilor (pentru a putea determina eventualele
schimbări de aspect)

-

stabilirea stadiului embrionar în care se află embrionii la un moment dat

-

durata incubaţiei (posibila asincronie a dezvoltării embrionare)

-

rata de ecloziune (aceasta fiind procentul de larve tinere din totalul de ouă incubate).

Capitolul V - “Materiale şi metode de cercetare” prezintă materialul şi condiţiile de
experimentare, schema de organizare a experimentelor, metode de determinare şi prelucrare a
rezultatelor.
Materialul biologic luat în studiu a fost constituit din icre embrionate obţinute de la două
specii de ciprinide: peştele zebră (Danio rerio) şi crapul comun (Cyprinus carpio).
Cultivarea icrelor s-a efectuat, după caz, în cutiuţe Nunk de 80 ml sau în cutiuţe Petri de
8x15 mm, în care s-au introdus 30 ml mediu şi 10 icre fecundate, asigurându-se 1 icră/ 3 ml mediu.
În cadrul acestei lucrări s-au efectuat un număr de 6 experimente:
-

Experimentul 1 - Influenţa luminii asupra dezvoltării embrionare la ciprinide;

-

Experimentul 2 - Influenţa mişcării apei asupra dezvoltării embrionare la ciprinide;

-

Experimentul 3 - Influenţa pH-ului asupra dezvoltării embrionare la ciprinide;

-

Experimentul 4 - Influenţa durităţii asupra dezvoltării embrionare la ciprinide;

-

Experimentul 5 - Influenţa nitriţilor asupra dezvoltării embrionare la ciprinide;

-

Experimentul 6 - Influenţa nitraţilor asupra dezvoltării embrionare la ciprinide;
Diferit pentru fiecare specie, temperatura apei s-a menţinut constantă, deoarece aceasta

joacă rol de regulator al vitezei proceselor embriogenetice.
Monitorizarea a cuprins toate perioadele de dezvoltare a embrionilor, observaţiile făcânduse la lupa NIKON, la stereomicroscopul OPTIKA sau la microscopul de laborator OLYMPUS
CX41 dotat cu o cameră foto digitală tip CAMEDIA, pentru achiziţia digitală a imaginilor statice la
rezoluţie de 8.0 mil Pixeli.
La fiecare citire s-a determinat mortalitatea şi stadiul de dezvoltare în care au ajuns
embrionii, apoi la finalul fiecărui experiment s-a calculat durata de incubaţie şi rata de ecloziune.
În prelucrarea statistică a datelor s-au utilizat teste neparametrice (testul χ2 de
corespondenţă „goodness-of-fit”).
Capitolul VI - „Rezultate şi discuţii” prezintă, rând pe rând, toate informaţiile noi obţinute
în urma experimentărilor privind influenţa luminii, mişcării apei, pH-ului, durităţii apei, nitriţilor şi
nitraţilor dizolvaţi în apă asupra dezvoltării embrionare la ciprinidele luate în studiu. La fiecare
dintre factorii testaţi se păstrează acelaşi protocol de lucru, sunt prezentate particularităţile
metodologice, datele obţinute fiind înscrise în tabele şi figuri, se descriu rezultatele, iar la finalul
fiecărui subcapitol se redau concluziile specifice factorului analizat.
III
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Pentru primul experiment privind influenţa luminii asupra embrionilor de ciprinide au
fost pregătite trei variante experimentale:
- varianta 1 (V1) reprezintă proba martor la care intensitatea luminii a variat astfel: la ora 8
a.m. 10 lucşi, la ora 11 a.m. 18 lucşi; la ora 14 p.m. 20 lucşi; la ora 18 p.m. 13 lucşi; la ora 20 p.m.
5 lucşi (lumină naturală);
- varianta 2 (V2) reprezintă proba care a fost supusă iluminării continue. Iluminarea s-a
realizat cu un neon de 40 watt, intensitatea luminii fiind constantă de 36 lucşi/ 24ore;
- varianta 3 (V3) reprezintă proba care a fost ţinută în permanenţă la întuneric, pe întreaga
perioadă de incubaţie.
Pentru fiecare variantă s-au realizat 3 repetiţii, astfel că în total, în cadrul fiecărei variante a
experimentului, au fost studiaţi 30 de embrioni, rezultând deci per total 90 embrioni de Danio rerio
şi 90 de embrioni de Cyprinus carpio.
Prima serie a experimentului 1, cu icre embrionate de peşte zebră, s-a desfăşurat pe o
perioadă de 57 ore, iar a doua serie, cu icre embrionate de crap, pe o perioadă de 144 de ore.
La 10 ore de la fecundaţie, în toate variantele, cei mai mulţi embrioni de Danio rerio se
găsesc în stadiul de mugurele cozii (30-53,3%), iar cel mai avansat stadiu de dezvoltare s-a întâlnit
în varianta martor (V1), stadiul de 6 somite.
La 13 ore de la debutul experimentului s-a constat o creştere a numărului de embrioni
morţi, de până la 40% în varianta în care embrionii au fost ţinuţi la întuneric şi 53,3% în varianta cu
lumină intensă. Stadiile de dezvoltare sunt foarte diferenţiate în cele trei variante, cel mai avansat
întâlnindu-se în varianta martor (V1), stadiul de 14 somite.
După 24 de ore de la fecundaţie, procentul mortalităţii este acelaşi, în varianta martor
majoritatea embrionilor (83,3%) au ajuns în stadiul de faringulă, iar în celelalte două variante se
constată o mică întârziere, embrionii ajungând aproape de sfârşitul perioadei de segmentare (20
somite).
La 48 de ore de fecundaţie, majoritatea embrionilor se află în stadiul de ecloziune (33,360%), iar în primele două variante embrionii au trecut de faza de ecloziune şi se află în perioada
larvei tinere.
La 57 de ore de la fecundaţie, aceasta fiind de fapt ultima citire care s-a efectuat în cadrul
acestei serii experimentale, s-a constatat că rata mortalităţii în V2 şi V3 a fost ridicată (40-56,7%),
faţă de martor (16,7%).
La Cyprinus carpio, la 10 de ore de fecundaţie, majoritatea embrionilor se află în perioada
de gastrulă (90%, în toate variantele), iar în prima variantă 76,7% din embrioni sunt cei mai
avansaţi în acest moment, fiind în stadiul de epibolie 70%. În nici o variantă nu sunt embrioni
nedezvoltaţi sau morţi.
IV

Mihaela OSTAN (căs. BĂDILIŢĂ) - Teză de doctorat
Rezumatul tezei de doctorat

La 24 ore de la fecundaţie, embrionii se găsesc în perioada de segmentare, în V3
observându-se o mică întârziere 13,7% dintre ei găsindu-se în stadii mai incipiente ale segmentării,
la 48 de ore de incubaţie sunt în perioada de faringulă cu ochii şi corpul pigmentat (100%), iar la 60
de ore au intrat în perioada de ecloziune.
După 75 ore de la fecundaţie embrionii au eclozat, sunt deja larve tinere. În varianta V2 cu
lumină continuă toţi embrionii au eclozat (100%), în V1 aproape 70%, iar în V3 - 80%.
La 83 de ore de la fecundaţie avem 100% larve tinere şi în V1, iar în V3 sunt 10% dintre
embrioni încă în perioada de ecloziune. După 5 zile de incubaţie, la 120 ore de la fecundaţie, aceşti
embrionii nu sunt morţi, pentru că se poate observa circulaţia sanguină.
La 144 de ore de la fecundaţie, aceasta fiind de fapt ultima citire care s-a efectuat în cadrul
seriei 2 a acestui experiment, s-a constatat că rata mortalităţii în V3 a fost de 10%, deci embrionii
care au stagnat peste 60 de ore în perioada de ecloziune, până la urmă nu au eclozat şi au murit în
interiorul icrei.
La peştele zebră, începând cu 5 ore de la fecundaţie şi până la ecloziune, s-a observat o
diferenţiere a dezvoltării între cele trei variante experimentale.
La crap asincronia dezvoltării între variante a apărut târziu la 60-65 de ore după fecundaţie,
la sfârşitul perioadei embrionare, când pentru dezvoltarea embrionilor ţinuţi la întuneric, perioada
de ecloziune s-a înregistrat ca cea mai sensibilă perioadă.
Din punct de vedere statistic, experimentul privind influenţa luminii asupra embrionilor de
Danio rerio a arătat diferenţe foarte semnificative (p<0,001) între varianta martor şi varianta cu
lumină continuă, iar între varianta martor şi varianta cu întuneric diferenţe semnificative (p=0,0010,01). La Cyprinus carpio nu există diferenţe între varianta martor şi celelalte două variante
(p>0,05).
Analizând statistic şi comparând rezultatele privind rata de ecloziune sub influenţa luminii
la cele două specii s-a constatat că între variantele martor nu există diferenţe (p>0,05) , în schimb la
celelalte două variante există diferenţe semnificative (p=0,001-0,01).
Cel mai potrivit mediu pentru susţinerea, creşterea şi dezvoltarea embrionilor de Danio
rerio este cel cu lumină naturală, iar embrionii de Cyprinus carpio suportă foarte bine şi lumina
continuă.
În ceea ce priveşte experimentul 2, pentru a monitoriza efectul pe care îl are mişcarea
apei asupra embrionilor de ciprinide au fost utilizate două variante experimentale din care:
- varianta martor (V1) menţinută în condiţii normale de dezvoltare;
- varianta a doua (V2) supusă procesului de barbotare continuă.

V
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Pentru fiecare variantă s-au realizat 3 repetiţii, astfel că în total, în cadrul fiecărei variante a
experimentului, au fost studiaţi 30 de embrioni, rezultând deci per total 60 embrioni de Danio rerio
şi 60 de embrioni de Cyprinus carpio.
Prima serie a experimentului 2 s-a desfăşurat pe o perioadă de 55 ore, iar a doua serie pe o
perioadă de 83 de ore.
La Danio rerio, după 10 ore de la fecundaţie, în varianta martor a crescut rata mortalităţii,
53,3% din embrionii viabili se găsesc la sfârşitul perioadei de gastrulă, iar 30% dintre embrioni se
găsesc la începutul perioadei de segmentare. În V2 embrionii cei mai avansaţi în dezvoltare se
găsesc abia la sfârşitul perioadei de gastrulă, în stadiul de scut (20%), ceilalţi 13,3% fiind în
perioada de blastulă.
La 24 de ore de la fecundaţie s-a putut observa diferenţa mare între ritmul de dezvoltare a
embrionilor din cele două variante, gradul mai avansat de dezvoltare fiind în varianta martor
(primul stadiu al perioadei de faringulă), cei 23,3% embrioni viabili din V2 fiind de abia la
începutul perioadei de segmentare.
La 48 ore de la debutul acestei serii experimentale, embrionii viabili din V2 sunt tot în
perioada de faringulă, dar mai avansaţi, având ochii pigmentaţi. În varianta martor au apărut
primele larve (30%).
La 55 de ore după fecundaţie, aceasta fiind ultima citire din cadrul seriei 1 a acestei serii
experimentale, în varianta cu barbotarea continuă a apei toţi embrionii au murit, rata de ecloziune
fiind de 0%.
La Cyprinus carpio, după 10 ore de la fecundaţie, în varianta V2 sunt 20% embrioni morţi,
restul de 80% fiind în perioada de gastrulă. În prima variantă există şi embrioni în perioada de
blastulă (10%).
La 24 ore de incubaţie embrionii au trecut în următoarea perioadă a dezvoltării embrionare,
segmentarea, stadiile de 16-18 somite (80-100%).
La 48 de ore de la fecundaţie toţi embrionii primei variante sunt la sfârşitul perioadei de
faringulă cu corpul şi ochii pigmentaţi (100%), iar în V2 se observă o întârziere a dezvoltării
embrionilor, 30% găsindu-se de abia la sfârşitul perioadei de segmentare, iar 50% sunt în perioada
de faringulă, având doar ochii pigmentaţi.
La 77 de ore toţi embrionii viabili din V2 au eclozat (80%), iar în V1 doar 80% din 100%
au eclozat, iar la finalul seriei 2 a experimentului, de abia la 83 de ore după fecundaţie au eclozat
toţi embrionii din varianta martor (100%).
La peştele zebră asincronia dezvoltării între cele două variante s-a observat încă de la 7 ore
după fecundaţie şi în ceea ce priveşte creşterea mortalităţii au existat două momente critice:
perioada de clivaj → începutul perioadei de blastulă şi al doilea în perioada de ecloziune.
VI
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La crap uşoara diferenţiere a dezvoltării embrionare între cele două variante, în favoarea
variantei martor, a avut loc doar pe durata a 70 de ore de incubaţie, apoi în perioada finală a
dezvoltării, perioada de ecloziune, această diferenţiere s-a inversat în favoarea variantei a doua.
Analiza statistică arată diferenţe foarte semnificative (p<0,001) între variante la Danio
rerio, iar la Cyprinus carpio nu sunt diferenţe semnificative (p=0,01-0,05).
Comparaţia statistică între seriile experimentale arată că între variantele martor nu sunt
diferenţe (p>0,05), dar între variantele V2 sunt diferenţe foarte semnificative (p<0,001).
În experimentul 3, în care am determinat influenţa pH-ului asupra embrionilor de
ciprinide, am utilizat medii cu diferite reacţii chimice. Pentru obţinerea acestor medii cu pH diferit
s-a utilizat apa purificată şi HCl pentru reducerea pH-ului, respectiv NaOH pentru creşterea pHului. Determinarea valorii pH-ului s-a făcut cu pH-metrul electronic cu sondă. S-au realizat 6
variante experimentale, dintre care V4 a fost martorul cu un pH de 7. Celelalte variante au fost cu
pH 5,5 (V1), pH 6 (V2), pH 6,5(V3), pH 7,5 (V5), pH 8 (V6).
Pentru fiecare variantă s-au realizat 3 repetiţii, astfel că în total, în cadrul fiecărei variante a
experimentului, au fost studiaţi 30 de embrioni, rezultând deci per total 180 embrioni de Danio
rerio şi 180 de embrioni de Cyprinus carpio.
Prima serie a experimentului 3 cu icre embrionate de peşte zebră s-a desfăşurat pe o
perioadă de 53 ore, iar a doua serie cu icre embrionate de crap, pe o perioadă de 96 de ore.
La Danio rerio, la 10 ore de la fecundaţie, în toate variantele cei mai mulţi embrioni se
găsesc în stadiul de apariţie a mugurelui cozii (46,7-70%). Rata de mortalitate cea mai ridicată, de
50%, se observă în V1, varianta cu pH-ul cel mai acid din experimentul nostru. Stadiul cel mai
avansat de dezvoltare, apariţia somitelor din perioada de segmentare, se găseşte la embrionii din V4
în proporţie de 33,3%, V5 - 16,7% şi V6 - 10%.
La 24 de ore embrionii din toate variantele au trecut într-o nouă perioadă de dezvoltare, cea
de faringulă (40-76,6%). Deocamdată, cel mai nefavorabil mediu pare să fie cel cu pH=5,5 unde au
supravieţuit doar 40% dintre embrioni.
La 48 de ore de la fecundaţie, majoritatea embrionilor sunt în perioada de ecloziune. Au
apărut şi primele larve 10-33,3%, excepţie făcând varianta V3. Procentul mortalităţii este
neschimbat de la citirea de 24 ore.
După 53 de ore de monitorizare, la finalul acestei serii a experimentului 3 cu icre de Danio
rerio, putem constata că mortalitatea cea mai ridicată a fost în V1 70%. Doar între V4 şi V3 nu sunt
diferenţe din punct de vedere statistic (p>0,05). Între V4 şi V1 sunt diferenţe foarte semnificative
(p<0,001), între V4 şi V2, V5, respectiv V6 sunt diferenţe nesemnificative (p=0,01-0,05).
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După 10 ore de la fecundaţie embrionii de Cyprinus carpio se găsesc în perioada de
gastrulă, excepţie 33,3% din V3 care sunt la sfârşitul perioadei de blastulă. În acest moment
mortalitatea este 0% în toate variantele.
La 24 de ore după fecundaţie mortalitatea apare deja în proporţie de 20% în V1 şi V2,
respectiv 16,7% în V5. Majoritatea embrionilor viabili sunt în diferite stadii ale perioadei de
segmentare. Stadiul de dezvoltare cel mai avansat în acest moment se poate observa la pH=6,5
(V3), unde toţi embrionii au aproximativ 20 de somite.
După 48 ore de incubaţie majoritatea embrionilor sunt la sfârşitul perioadei de faringulă
(50-100%). Rata mortalităţii este de 30% în V1 şi V5, respectiv 20% în V2.
După alte 12 ore de monitorizare toţi embrionii viabili (70-100%) au trecut în perioada de
ecloziune, iar la 72 ore de la fecundaţie au apărut larvele tinere (33,3-100%).
La 96 ore după fecundaţie, aceasta fiind ultima citire din cadrul seriei 2 a experimentului 3
cu icre embrionate de Cyprinus carpio, au eclozat şi embrionii viabili din V1. Conform analizei
statistice nu există diferenţe între V4 şi V1, V2, V3, V5 (p>0,05), dar există diferenţe foarte
semnificative între V4 şi V6 (p<0,001).
Analizând statistic şi comparativ cele două specii în ceea ce priveşte rata de ecloziune s-au
calculat diferenţe foarte semnificative (p<0,001) între variantele V1 şi variantele V6, între
variantele V2 ale ambelor serii sunt diferenţe semnificative (p=0,001-0,01), iar între variantele V3,
V4, V5 nu sunt diferenţe (p>0,05).
Studiul influenţei pH-ului asupra dezvoltării embrionare la ciprinide relevă faptul că
abaterile de la optim pot duce la modificări ireversibile în interiorul icrei, uneori chiar letale, unele
stadii fiind mai sensibile.
În ceea ce priveşte experimentul 4, în care am determinat influenţa durităţii asupra
embrionilor de ciprinide am utilizat medii cu diferite grade de duritate. Pentru obţinerea acestora
s-a folosit carbonatul de calciu anhidru, în diferite cantităţi, obţinându-se 5°dH – apă moale (V2);
10°dH – apă mijlociu de dură (V3); 15°dH – apă moderat de dură (V4); şi 20°dH - apă dură (V5);
Varianta martor (V1) a fost cu apă foarte moale.
Pentru fiecare variantă s-au realizat 3 repetiţii, astfel că în total, în cadrul fiecărei variante a
experimentului, au fost studiaţi 30 de embrioni, rezultând deci per total 150 embrioni de Danio
rerio şi 150 de embrioni de Cyprinus carpio.
Prima serie a experimentului 4 s-a desfăşurat pe o perioadă de 85 ore, iar a doua serie pe o
perioadă de 144 de ore.
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La 10 ore după fecundaţie se constată o creştere a procentului de embrioni morţi, cu
excepţia variantei martor. Acest procent este de 26,7% - V2, 10% - V3, 50% - V4, 30% - V5. Toţi
embrionii viabili se găsesc la sfârşitul perioadei de gastrulă, în epibolie 90% (20-63,3%) sau chiar
li se poate observa mugurele cozii V1 – 50%, cei mai avansaţi.
Embrionii cu blastodiscul nediferenţiat au fost observaţi pe o perioadă de 10 ore, această
stare de „stand-by” fiind o situaţie nemaiîntâlnită de noi pe parcursul experimentelor.
Peste încă alte 3 ore de monitorizare embrionii cu blastodisc nediferenţiat i-am declarat
morţi, astfel încât procentele mortalităţii au crescut la 40-80%, cu excepţia variantei martor, unde
procentul este neschimbat 16,7%.
După 24 de ore de incubaţie embrionii viabili din toate cele 5 variante sunt în perioada de
segmentare, cu stadii de la 16→20 somite. Mortalitatea a rămas neschimbată pe parcursul ultimelor
10 ore de observare în toate variantele (40-80%).
La 48 ore de la fecundaţie rata mortalităţii este aceeaşi ca acum 24 de ore, embrionii viabili
trec în perioada de ecloziune (V2 şi V3 - 60%, V4 – 26,7% şi V5 - 20%). În V4 au apărut primele
larve (6,7%).
La 76 ore după fecundaţie, se poate observa creşterea procentului de larve (30% în V2 şi
V5, 33,3% în V4, 60% varianta martor). În cea de-a treia variantă nu a eclozat nici un embrion.
Peste alte 3 ore, la 79 ore de la fecundaţie, monitorizarea s-a încheiat pentru V1, V3 şi V4,
unde rata de ecloziune este de 83,3%, 60%, respectiv 33,3%. La 82 ore de la fecundaţie şi în V2 s-a
calculat rata de ecloziune de 50%.
După 85 ore de la fecundaţie, aceasta fiind de fapt şi ultima citire care s-a efectuat în
cadrul seriei experimentale s-a constatat că rata mortalităţii a fost de 80% în varianta cu duritatea
de 20o dH, mortalitate intervenită de la 13 ore după fecundaţie, în varianta cu duritatea de 15o dH,
pierderile au fost de 66,7%, în V2 (5o dH) - 50%, în V3 (10o dH) - 40%, iar în varianta martor de
16,7%.
Embrionii de Cyprinus carpio, după 10 ore de la fecundaţie, se găsesc în diferite stadii ale
perioadei de gastrulă. Cei mai avansaţi în dezvoltare sunt 10% din varianta martor în stadiul de
epibolie 70%.
La 24 de ore de incubaţie, rata mortalităţii este tot de 0% în toate variantele, toţi embrionii
sunt în perioada de segmentare, cu menţiunea că în V3 şi V5 sunt puţin mai întârziaţi 50%,
respectiv 90% fiind în stadiul incipient de apariţie a somitelor.
La 48 de ore după fecundaţie în V1, V2 şi V4 toţi embrionii se găsesc în perioada de
faringulă cu ochii şi corpul pigmentat. În V3 10% au murit, ceilalţi 70% sunt încă în perioada de
segmentare, iar 20% sunt la începutul perioadei de faringulă.
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După 72 de ore de incubaţie au apărut larvele tinere, 33,3% în V1, 40% în V2 şi V3, 60%
în V4. a 78 de ore de la fecundaţie larvele din V4 au murit în totalitate (100%). Larvele nu au mai
fost apărate de corion şi în contact direct cu acest mediu au murit, deci, luând în calcul bariera
formată de corion, larvele pot fi considerate mai sensibile decât embrionii.
După 83 de ore de monitorizare în V1 procentul ecloziunii a atins cifra de 100%, iar în V3
încă mai există embrioni neeclozaţi (6,7%). La 96 de ore procentul scade la 3,3%.
La finalul seriei experimentale, după 144 de ore de monitorizare embrionul din V3 aflat în
perioada de ecloziune peste 60 de ore a murit în interiorul icrei.
Cercetările privind influenţa durităţii apei asupra embrionilor de ciprinide au scos în
evidenţă faptul că acest element poate induce ritmuri diferite de creştere şi dezvoltare a embrionilor
în timpul perioadei de incubaţie, dar în ce sens decurg aceste schimbări depinde de specie.
La peşte zebră, în urma analizei statistice, între varianta martor şi V3 există diferenţe
semnificative (p=0,001-0,01), iar între varianta martor şi celelalte trei variante sunt diferenţe foarte
semnificative (p<0,001). La crap între V1 şi V4, respectiv V5 există diferenţe foarte semnificative
(p<0,001), iar între V1 şi V2, respectiv V3 nu există diferenţe (p >0,05).
Analiza statistică comparativă a celor două specii, arată că între variantele V1, V3 şi V5 ale
ambelor serii experimentale nu sunt diferenţe (p >0,05), dar între variantele V2, respectiv V4 sunt
diferenţe foarte semnificative (p<0,001).
Cel mai potrivit mediu pentru susţinerea, creşterea şi dezvoltarea embrionilor de ciprinide
luate în studiu este cel cu o duritate de 0-10odH.
În experimentul 5, în care am determinat influenţa nitriţilor asupra embrionilor de
ciprinide am utilizat medii cu soluţie de nitrit de sodiu în diferite concentraţii. Pentru cercetările
efectuate pe icre embrionate de peşte zebră concentraţiile au fost de: 0,1 mg/l (V2); 0,2 mg/l (V3);
0,3 mg/l (V4); 0,4 mg/l (V5); 0,5 mg/l (V6). Pentru cercetările efectuate pe embrioni de crap
concentraţiile au fost mărite de 10 ori: 1 mg/l (V2); 2 mg/l (V3); 3 mg/l (V4); 4 mg/l (V5); 5 mg/l
(V6). Această diferenţă se datorează schimbării în 2006 a legislaţiei privind calitatea apei. Până în
2006 din punct de vedere al calităţii apele de categoria a II-a trebuiau să aibă maxim 3 NO2 mg/l
conform STAS 4706-88, iar apoi conform OM 161-2006 această concentraţie a fost modificată la
maxim 0,03 NO2 mg/l.
Am dorit să observăm dacă, la Cyprinus carpio faţă de Danio rerio, vor apărea schimbări
semnificative în ceea ce priveşte rezultatele şi într-adevăr acestea s-au modificat drastic.
Pentru fiecare variantă s-au realizat 3 repetiţii, astfel că în total, în cadrul fiecărei variante a
experimentului, au fost studiaţi 30 de embrioni, rezultând deci per total 180 embrioni de Danio
rerio şi 180 de embrioni de Cyprinus carpio.
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Prima serie a experimentului 5 s-a desfăşurat pe o perioadă de 145 ore, iar a doua serie pe o
perioadă de 85 de ore.
La 11 ore după fecundaţie, procentul mortalităţii a crescut treptat în toate variantele, în V1
este de 16,7%, în V6 - 23,3%, în V4 şi V5 - 33,3%, în V2 -36,7%, iar în V3 - 80%. Toţi embrionii
viabili sunt în perioada de gastrulă.
La 28 de ore 16,7% din embrionii variantei V4 au trecut în primul stadiu al perioadei de
faringulă, fiind cei mai avansaţi în acest moment, iar în celelalte variante embrionii sunt încă în
perioada de segmentare cu 25 somite, ca stadiu predominat.
La 49 de ore de incubaţie, embrionii sunt în perioada de faringulă cu ochii şi corpul
pigmentat.
După 76 ore de la debutul acestui experiment, rata de ecloziune în V1 este de 60%, iar în
V6 de 10%. În celelalte 3 variante cu embrioni viabili încă nu s-a declanşat ecloziunea.
La finalul seriei experimentale remarcăm că doar în V1, V2, V4, V6 a avut loc ecloziunea
embrionilor. Statistic între V1 şi V2, sunt diferenţe nesemnificative (p=0,01-0,05), iar între V1 şi
V3, V4, V5, V6 sunt diferenţe foarte semnificative (p<0,001). În ultimele 3 variante embrionii au
stat în perioada de ecloziune aproape 4 zile (90 ore) ca în final, după 145 ore de incubaţie, să moară
în interiorul icrelor. Constatăm că prelungirea duratei de incubaţie, peste limite normale,
influenţează rata de ecloziune.
La crap încă din primele ore ale observaţiilor în V3, V4, V5 şi V6 s-a înregistrat o
mortalitate foarte ridicată, astfel încât la 10 ore după fecundaţie, în aceste variante mortalitatea a
atins cifra maximă de 100%. În V2 40% dintre embrioni sunt perioada de blastulă, iar ceilalţi 60%
sunt în perioada de gastrulă, dar la următoarea citire, care s-a efectuat după 15 ore, toţi embrionii
erau morţi.
Ca atare, din punct de vedere statistic, la finalul seriei 2 a experimentului 5, între varianta
martor şi celelalte 5 variante sunt diferenţe foarte semnificative (p<0,001).
Creşterea şi dezvoltarea embrionilor de ciprinide este influenţată direct, unele stadii
embrionare fiind însă mai sensibile. Concentraţii ale nitriţilor ≥0,1 NO2 mg/l determină o întârziere
a diferenţierii discului embrionar.
Cel mai potrivit mediu pentru susţinerea, creşterea şi dezvoltarea embrionilor de Danio
rerio este cel cu o cantitate foarte mică de nitriţi (≤0,1mg NO2/l), deoarece la aceste concentraţii
rata de ecloziune a fost de 63,3-83,3%.
În experimentul 6, în care am determinat influenţa nitraţilor asupra embrionilor de
ciprinide am utilizat medii cu soluţie de nitrat de amoniu în diferite concentraţii: 50 mgNO3/l (V2);
100 mg NO3/l (V3); 150 mg NO3/l (V4); 200 mg NO3/l (V5); 250 mg NO3/l (V6).
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Pentru fiecare variantă s-au realizat 3 repetiţii, astfel că în total, în cadrul fiecărei variante a
experimentului, au fost studiaţi 30 de embrioni, rezultând deci per total 180 embrioni de Danio
rerio şi 180 de embrioni de Cyprinus carpio.
Prima serie a experimentului 6 s-a desfăşurat pe o perioadă de 126 ore, iar a doua serie pe o
perioadă de 96 de ore.
La peştele zebră, la 8 ore după fecundaţie toţi embrionii viabili se găsesc în diferite stadii
de dezvoltare ale perioadei de gastrulă. Cel mai avansat stadiu de dezvoltare în acest moment este
atins de embrionii din V2 şi V3, 6,6-30% dintre aceştia fiind în stadiul de mugure al cozii.
Mortalitatea este de 10-20%. Doar în V1 şi V3 este de 0%, deocamdată. În V5 s-au observat
embrioni cu vezicula vitelină obturată, fapt care a determinat expulzarea materialului nutritiv în
spaţiul subcorial. La 10 ore după fecundaţie embrionii se găsesc tot în perioada de gastrulă.
La 25 de ore de incubaţie embrionii au trecut în următoarea etapă a dezvoltării, perioada de
segmentare (stadii de 16→25 somite). Mortalitatea a crescut la 30% în V5 şi de la 0→10% în
varianta martor, iar în V3 se menţine procentul de 0%.
La 33 de ore incubaţie embrionii au trecut în următoarea etapă a dezvoltării, perioada de
faringulă (30-100%). Mortalitatea a crescut cu încă 10% în V4 şi V5. În ultimele trei variante mai
sunt embrioni în segmentare, într-un procent destul de mare, 30%-90%. Tot în aceste variante se
observă din nou embrioni cu probleme în dezvoltare, vezicula vitelină fiind spartă sau prezentând
vezicule cu lichid pe vitelus.
Conform datelor din literatura de specialitate nitraţii acţionează printr-un mecanism
asemănător cu al clorurii de sodiu, adică prin modificarea presiunii osmotice. Ca atare, putem
considera că, aceste modificări morfologice în interiorul icrelor se datorează exosmozei,
determinată de concentraţia mare a nitraţilor din mediul variantelor V4, V5 şi V6.
După 48 de ore de la fecundaţie toţi embrionii viabili sunt la sfârşitul perioadei de faringulă
a dezvoltării embrionare. Doar în V4 16,7% sunt puţin mai întârziaţi având doar ochii pigmentaţi.
În V4 şi V5 toţi embrionii sunt imobili şi au vitelusul spart. Mortalitatea a crescut în ultimele trei
variante, fiind de 23,3% în V4, 60% în V5, 80% în V6.
La 72 ore, în V3 larvele erau moarte, iar în V2 au supravieţuit 10%. Am constatat că la o
concentraţie de nitraţi de 50-100 mg N03/l larvele tinere au murit la scurt timp după ce au avut
contact cu mediul extern.
La finalul acestei serii a experimentului, după 126 de ore de monitorizare au eclozat, în
sfârşit, primele larve în V2, iar situaţia este foarte clară, din punct de vedere statistic, între V1 şi
restul variantelor sunt diferenţe foarte semnificative (p<0,001). Mortalitatea este de 100% în V3,
V4, V5 şi V6, iar în V2 de 93,3%.
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La crap după 10 ore de la fecundaţie majoritatea embrionilor se găsesc în perioada de
gastrulă a dezvoltării embrionare. Doar în varianta V4 sunt deja 66,7% embrioni nedezvoltaţi. În
V1 se regăsesc embrionii cei mai avansaţi în dezvoltare, un procent de 10% în stadiul de epibolie
70% a perioadei de gastrulă.
La 25 de ore după fecundaţiei rata mortalităţii a crescut simţitor în ultimele patru variante,
procentul fiind de 20% în V3, 66,7% în V4, 93,3% în V5 şi 80% în V6 . Restul embrionilor se află
în diferite stadii ale perioadei de segmentare. În primele două variante nu sunt embrioni
nedezvoltaţi, iar în varianta martor, embrionii sunt cei mai avansaţi, 100% în stadiul de 20 somite.
La 48 de ore după fecundaţiei embrionii viabili din V3 şi V4 sunt întârziaţi în dezvoltare
găsindu-se tot în segmentare, faţă de V1 şi V2 unde embrionii sunt în perioada de faringulă, în V1
cei mai avansaţi cu ochii şi corpul pigmentat.
La 75 de ore după fecundaţie au apărut larvele tinere în V1 - 66,7%, în V2 - 80% şi în
V3 - 6,7%, totuşi în V3 rata mortalităţii a mai crescut puţin, iar embrionii viabili sunt stagnaţi în
aceleaşi stadii ca la 60 de ore după fecundaţie. La fel şi în varianta V4.
La 85 de ore după fecundaţie rata mortalităţii ajunge la 100% şi în V3, pe când în V1 avem
100% rata de ecloziune.
La finalul seriei 2 a experimentului după 96 de ore de monitorizare şi în V2 avem 100%
rata de ecloziune. Statistic nu sunt diferenţe între varianta martor şi V2 (p>0,05), dar între aceasta
şi celelalte patru variante sunt diferenţe foarte semnificative (p<0,001).
Comparând cele două specii studiate statistic s-a observat că doar în V2, la o concentraţie
de 50 mg NO3/l, sunt diferenţe foarte semnificative, deci embrionii de peşte zebră sunt mai sensibili
la nitraţi, inclusiv la concentraţii aflate în limita admisă. Între celelalte 5 variante nu sunt diferenţe
din punct de vedere statistic (p>0,05).
Cercetările privind influenţa concentraţiei de nitraţi asupra embrionilor de ciprinide au
arătat că modificările şi creşterea cantitativă a acestora, poate duce la modificări ireversibile în
interiorul icrei, rezultând moartea embrionară.
Capitolul VII - CONCLUZII GENERALE
•

La peştele zebră, durata medie de incubaţiei în varianta martor a primului experiment a fost
de 50 ore, iar rata de ecloziune de 83,3%. În toate variantele ecloziunea a început
aproximativ în acelaşi timp, cu menţiunea că, cei din varianta cu lumină continuă au fost
uşor mai întârziaţi (52 ore), aici existând şi rata de ecloziune cea mai mică 43,3%. La
întuneric rata de ecloziune a fost de 60%, iar media duratei de incubaţie a fost de 53 de ore.
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•

La crap, media duratei de incubaţie în varianta martor a fost de 77 ore, la întuneric durata
perioadei de ecloziune s-a dublat pentru 10% dintre embrioni, dar cu efecte letale asupra
lor, deci succesul de eclozare depinde de durata de incubaţie. La lumină continuă embrionii
au eclozat mai repede decât la lumina naturală (73 ore). În aceste două variante rata de
ecloziune a fost de 100%, iar în cea de-a treia variantă a fost de 90%.

•

Momentul critic privind mortalitatea embrionilor de peşte zebră a fost perioada de
blastulă→ perioada de gastrulă. S-a constatat că embrionii de peşte zebră sunt mult mai
sensibili la lumină continuă, respectiv la întuneric decât cei de crap, care la lumină intensă
au avut un ritm de dezvoltare mai accelerat.

•

Pentru cel de-al 2-lea experiment, la peştele zebră în V2 ecloziunea nu a avut loc, în
varianta martor media duratei de incubaţie a fost de 50 ore, iar la crap s-a constatat că
mişcarea activă a apei a favorizat ecloziunea, în această variantă embrionii viabili eclozând
cu 3 ore mai repede decât cei din varianta martor, 76 de ore.

•

La crap barbotarea apei nu a redus viteza de dezvoltare a embrionilor, rata de ecloziune
fiind de 80%, în schimb la peştele zebră aceasta a fost de 0%, mortalitatea fiind ridicată
încă din primele ore după fecundaţie (66,7% la 5 ore după fecundaţie), ceea ce denotă că
un mediu cu mişcare a apei mai activă nu este tolerat de embrionii acestei specii.

•

Momentul critic comun ambelor specii studiate, în ceea ce priveşte influenţa mişcării
intense a apei, a fost perioada de clivaj → începutul perioadei de blastulă.

•

Durata de incubaţie a embrionilor de peşte zebră, în variantele martor ale experimentului 3,
a fost în medie de 46 de ore, iar a embrionilor de crap de 80 de ore.

•

Cel mai favorabil mediu de incubaţie pentru embrionii de Danio rerio este mediul cu pH
de 7, deoarece în această variantă s-a înregistrat cea mai mare de 76,7%. Cea mai mică rată
de ecloziune s-a calculat în mediul cu un pH de 5,5 (30%), ceea ce subliniază faptul că un
asemenea mediu este impropriu dezvoltării embrionare. Pentru embrionii de Cyprinus
carpio cel mai favorabil mediu de incubaţie este mediul cu pH de 6,5-7, deoarece în aceste
variante rata ecloziunii a fost de 100%.

•

Comparativ cu embrionii de crap cei de peşte zebră sunt mult mai sensibili la pH acid (5,56), dar în schimb embrionii de crap nu au supravieţuit la pH=8, unde rata mortalităţii a fost
de 100%, procent atins în perioada de segmentare, acesta fiind momentul critic pentru
această specie.

•

La experimentul 4, media duratei de incubaţie la Danio rerio a fost de 72 ore, iar la crap de
75 ore, dar din nou la specia Cyprinus carpio am constatat că prelungirea perioadei de
incubaţie peste limita normală, duce la moarte embrionară.
XI V

Mihaela OSTAN (căs. BĂDILIŢĂ) - Teză de doctorat
Rezumatul tezei de doctorat

•

La peştele zebră rata de ecloziune a fost de 50-83,3% pentru variantele cu apă moale →
apă cu duritate medie, iar la crap de 83,3-100%. Pentru apa dură la crap rata de ecloziune a
fost de 0%, iar pentru peştele zebră de 20-33,3%.

•

Prima perioadă de dezvoltare embrionară este foarte sensibilă la grade de duritate mai
ridicate, fapt recunoscut prin nediferenţierea embrionilor şi implicit moartea lor precoce,
dar pe parcursul dezvoltării s-au mai notat momente critice, la Danio rerio perioada de
blastulă → perioada de gastrulă.

•

În apa cu duritate moderat de mare larvele pot fi considerate mai sensibile decât embrionii,
acestea nesupravieţuind după ecloziune.

•

Pentru cel de-al 5-lea experiment, media duratei de incubaţie la peştele zebră în varianta
martor a fost de 67 ore, în variantele cu ≥0,1 NO2 mg/l ajungând la 88 de ore, iar rata de
ecloziune a fost de 63,3-83,3%.

•

Momentul critic al mortalităţii la peştele zebră a fost perioada de gastrulă, pentru
concentraţia de 0,2 NO2 mg/l, respectiv perioada de ecloziune la concentraţii de 0,2 - 0,5
NO2 mg/l.

•

Mortalitatea embrionilor de crap la concentraţii ale nitriţilor cu valori ≥ 1 mg NO2/l a fost
de 100%, încă din stadiile incipiente ale dezvoltării, totuşi la concentraţia de 1 NO2 mg/l
supravieţuirea embrionară a fost observată până în perioada de gastrulă.

•

La ultimul experiment 6, la peştele zebră media duratei de incubaţie în varianta martor a
fost de 78 ore, în V2 de 66 ore şi în V3 60 de ore. Mărind timpul de expunere, după
ecloziune, larvele tinere au murit la peste 50mg NO3/l, iar la această valoare s-a observat
prelungirea perioadei de ecloziune de trei ori, ca durată. La crap media duratei de incubaţie
în varianta martor a fost de 75 ore, în V2 de 82 ore şi în V3 75 de ore.

•

La Danio rerio rata de ecloziune este de 0% în V4, V5 şi V6, în V3 de 20%, în V2 de
16,7%, iar în varianta martor de 90%, iar la Cyprinus carpio în V1 şi V2 avem 100% rata
de ecloziune, în V3 6,7%, în celelalte variante 0%.

•

Nitraţi din apă influenţează embrionii de peşte zebră când sunt în concentraţie de peste 50
mg/l, lucru demonstrat de viteza de dezvoltare şi mortalitatea ridicată. La astfel de
concentraţii dezvoltarea embrionară a fost sensibilizată în stadiile iniţiale, dar mai ales
după segmentare, în perioada de faringulă.

•

Cercetările cu privire la influenţa luminii, mişcării apei, pH-ului, durităţii apei, a nitriţilor
şi a nitraţilor asupra embrionilor de ciprinide au scos în evidenţă faptul că aceste elemente
pot induce ritmuri diferite de creştere şi dezvoltare a embrionilor în timpul perioadei de
incubaţie, dar în ce sens decurg aceste schimbări depinde de specie.
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•

Durata incubaţiei variază la aceeaşi specie în funcţie de fluctuaţia diferiţilor factori fizicochimici ai mediului acvatic, iar creşterea şi dezvoltarea embrionilor este influenţată direct,
unele stadii embrionare fiind însă mai sensibile. Prelungirea duratei incubaţiei peste limita
normală duce la moarte embrionară.

•

Fiecare factor de mediu influenţează dezvoltarea embrionilor între anumite limite.
Abaterile de la optim pot duce la modificări ireversibile în interiorul icrei, uneori chiar
letale. Factorii chimici studiaţi devin factori teratogeni în momentul în care valorile lor sunt
peste limitele normale.

•

Cel mai potrivit mediu pentru susţinerea, creşterea şi dezvoltarea embrionilor de ciprinide
este cel cu lumină naturală, o mişcare normală a apei, pH-ul = 6,5-7, o duritate de 0-10odH,
o cantitate foarte mică de nitriţi ≤0,1mg/l şi o cantitate de nitraţi ≤ 50mg/l.

•

În condiţiile în care cercetarea s-a efectuat pe un eşantion „mic”, iar rezultatul în urma
aplicării testului este semnificativ statistic (p<0.01), se poate concluziona că rezultatul
obţinut este important.
Pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate şi a concluziilor la care s-a ajuns facem

următoarele recomandări:
•

Datele obţinute în urma studiilor experimentale din lucrarea de faţă pot fi folosite ca un
ghid pentru experimentatori.

•

Rezultatele obţinute pot fi folosite la dezvoltarea de tehnologii moderne pentru
reproducerea artificială a ciprinidelor, îmbunătăţind performanţele productive ale acestora.

•

Cercetările pot servi dezvoltării altor tipuri de experimente sau dezvoltării de tehnologii noi
de incubaţie a icrelor de ciprinide.
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