
BIOINDICATORI ŞI BIOMONITORI 



• Descoperirea de către Hans Seley a sindromului de stres 
deschide o nouă perspectivă în medicină şi biologie.  

• Înainte de Sheley (1936), principala abordare in patologie – 
cea patognomonica (semne si simptome specifice) 

• Sheley a fost primul care a recunoscut simptomele comune, 
nespecifice ale bolilor pe care le-a definit ca si “stres”  

 

.  



Domeniile bioindicaţiei  

 • Cunoştinţele legate de existenţa situaţiilor de stress  la nivelul mediului reprezintă 
baza pentru soluţionarea sau ameliorarea acestora.  

• Având în vedere scara de timp diferită precum şi natura complexă a proceselor, 
recunoaşterea timpurie a unor asemenea situaţii este necesară înainte ca efectele 
modificării să fie evidente.  

• In acest context, metodele obişnuite de evaluare predictivă cum sunt cele de 
testare a substanelor chimice  înainte de lansarea lor pe piaţă sau evaluarea 
impactului asupra mediului a unor tehnologii noi nu pot genera rezultate suficient 
de reale referitoare la expunerea pe termen mediu sau lung.  

 
– număr extrem de mare de substanţe chimice  

– complexitatea interacţiunii acestora cu posibilitatea apariţiei unor acţiuni sinergice sau antagoniste.  

 

 



• Este evidentă necesitatea detectării timpurii a modificărilor neasteptate 
care se produc la nivelul mediului, sarcină care implică dezvoltarea unor 
indicatori simptomatici capabili să reacţioneze sensibil la modificări 
survenite în mediu.  

 

• Dintre multitudinea acestor indicatori, indicatorii  biologici au o 
semnificaţie deosebită, deoarece, manipulaţi corespunzător calităţile lor 
specifice îi fac “termometre” excelente ale mediului sau sisteme 
integrative , nespecifice.  

 



 

• INDICATOR ECOLOGIC - o variabilă, un grup de variabile sau 
un model care caracterizează un ecosistem sau unul dintre 
componentele critice ale acestuia 

 
– reflectă atributele biologice, chimice fizice ale condiţiei ecologice 

– caracterizează starea de fapt, depistează şi prevede modificările 
semnificative 

 

 

INDICATOR - semn sau semnal care înglobează un mesaj 

complex, potenţial de la mai multe surse într-o manieră 

simplificată 



 BIOINDICATOR 

• Termen utilizat pentru organisme sau asociaţii de 
organisme care răspund la modificările survenite într-un 
ecosistem - degradarea sau poluarea unui ecosistem prin 
modificări ale funcţiilor vitale sau care acumulează 
poluanţi 

• BIOMONITOR 
– bioindicatori care prin natura răspunsului lor la 

modificările din mediu pot fi utilizaţi în procese de 
monitoring pe termen mediu sau lung 

– furnizează informaţii despre prezenţa poluantului, dar 
şi despre gradul şi intensitatea expunerii 



• Motivaţia utilizării bioindicatorilor 

– determinarea directă a efectelor biologice 

– determinarea efectelor sinergice sau 
antagoniste ale unor poluanţi multipli asupra 
unui organism 

– recunoaşterea rapidă a efectului pe care 
poluantul îl are asupra organismelor, inclusiv 
omul 

– cost relativ redus comparativ cu alte metode 



Tipuri de bioindicatori 

• Bioindicatori de acumulare 

– stochează poluanţii fără a manifesta modificări 
metabolice 

– indicatorii acumulativi sunt adesea consideraţi 
biomonitori 

• Bioindicatori de răspuns 

– reacţionează prin modificări celulare sau 
simptome vizibile chiar şi la cantităţi mici de 
substanţă 

 



Definiţia termenului de bioindicator acoperă 
trei niveluri de organizare 

• Celular şi tisular 

 

 

• Organismic 

• Populaţional (biocenotic) 

 

 

BIOMARKERI 



Biomarkeri 

• La nivel celular şi tisular apar modificări 

–  de structură şi funcţionalitate  

–  de compoziţie, concentraţie, modificări de 
activitate la nivelul unor substanţe (biomarkeri 
biochimici) 



Principalele metode de detectare a toxicităţii 
prin utilizarea biomarkerilor 

• Inducerea de către poluanţii organici a mono-oxigenazelor 
legate la citocromul P450 

• inducerea metalotioneinelor de către metale 

• inducerea enzimelor de conjugare de fază 

• inducerea enzimelor  de stres oxidativ 

• inducerea proteinelor de stres 

• Activitatea ATP-azei Na/K dependentă 

• disfuncţionalităţi în sinteza hemului şi a porfirinelor 

• detectarea modificărilor la nivelul ADN (genotoxicitate) 

 



Bioindicatorii individuali 

• Sunt specii caracteristice pentru fiecare tip de ecosistem 
şi/sau pentru fiecare tip de modificare 

• sunt urmăriţi următorii parametri 

– vitalitatea 

– viabilitatea 

– creşterea 

– activitatea reproductivă 

 



Indicatori biocenotici  
 

Se bazează pe structura populaţiilor şi 
comunităţilor 

• Se urmăreşte 

– prezenţa/absenţa anumitor specii 

– diversitatea taxonomică 

– frecvenţă 

– abundenţă 

– indicatori biocenotici 



Biotestele 

• Sunt studii experimentale 

• Sunt practicate pe organisme test 

• Utilizează proceduri standardizate 

• Măsoară un răspuns fiziologic 
– rata mortalităţii 

– creşterea 

– rata reproductivă 

– activitatea respiratorie 

– mobilitatea 

– producerea de lumină 

 

 

 

 

 

 



Mesocosm 
• Ecosisteme sau fragmente de ecosisteme 

artificiale care imită ecosistemele naturale 

• reprezintă un intermediar între bioteste si 
indicatorii ecologici 

• permit realizarea de experimente în 
condiţii cât mai apropiate de condiţiile 
naturale 



Bioindicatorii diferă prin: 

pertinenţa ecologică 

timpul de răspuns 

specificitate 

caracterul predictiv 

Biomarkerii sunt eficienţi, 

determinarea lor este 

rapidă şi sunt specifici unui 

anumit tip de poluant; 

deoarece modificările sunt 

sesizate la nivel subletal, 

aceştia sunt sisteme de 

alertă precoce 

 

Biotestele sunt cele 

mai reprezentative 

din punctul de 

vedere al raportului 

timp/răspuns 

 

Indicatorii biocenotici se 

bazează pe structura 

edificiului biologic şi au o 

semnificaţie ecologică 

deosebită dar sunt puţin 

specifici pentru un anumit 

tip de impact 



Criterii pentru alegerea bioindicatorilor 

• Să fie uşor de măsurat şi să descrie răspunsuri referitoare al 
modificările survenite în habitat 

 

• Să aibă un răspuns distinct, capabil să prezică felul în care 
speciile sau ecosistemul vor răspunde la stres 

 

• Să măsoare răspunsul cu o acurateţe şi precizie acceptabile 

 

• Să se bazeze pe cunoaşterea poluantului şi a caracteristicilor 
sale 

 

• Să ia în calcul utilizarea finală a datelor 



Plantele ca bioindicatori 

• Sunt indicatori de stare şi de poluare 

• Clemment (1920) sugerează utilizarea plantelor ca indicatori ai 
comunităţilor vegetale 

• Nygaard (1949) clasifică starea trofică şi gradul de eutrofizare a 
apei prin calculul raportului dintre numărul de specii algale din 
diverse grupe taxonomice 

• Westveld (1954) utilizează plantele pentru a descrie calitatea 
sitului 

• Anderson (1986) identifică indicatori vegetali pentru clasificarea 
stării ecosistemului 



• Elemente monitorizate prin intermediul plantelor 

– calitatea aerului 

– nivelul de carbonaţi 

– nivelul cursului de apă 

– nivelul azotului  

– prezenţa metalelor 

– temperatura solului 

– textura solului 

– degradare prin păşunat excesiv  



•   

 

Plante transgenice – schimbarea 

culorii in prezenta TNT 

Licheni indicatori ai poluarii 

aerului 



Nevertebratele ca bioindicatori 

• Majoritatea diversităţii globale este dată de nevertebrate 

 

• Sunt importante în producerea de energie şi descompunerea 
materiei organice 

 

• au cicluri de viaţă scurte, rată reproductivă crescută, creştere 
populaţională rapidă 

 

• au rol deosebit de important în dezvoltarea, polenizarea şi 
fructificaţia unui număr mare de plante cultivate şi spontane ca şi 
duşmani naturali ai unor dăunători, ca surse de hrană importante 
ca şi dăunători 

 

 



• sunt vectori şi rezervoare pentru o serie de boli şi au un 
impact major în sănătatea populaţiei umane 

 

• sunt componenţi critici structurali şi funcţionali ai 
numeroase ecosisteme şi pot reprezenta un excelent 
indicator al stării solului şi vegetaţiei 

 

• sunt indicatori sensibili la modificări şi pot monitoriza 
schimbările survenite în mediu pe termen scurt şi pe 
suprafeţe mici 

 



Vertebratele ca bioindicatori 

• Pot indica starea ecosistemelor 

 

• prin prezenţa/absenţa lor unele vertebrate sunt indicatori ai 
unui mediu degradat 

 

• sunt sensibile la modificările antropice (ex. populaţiile de 
carnivore) 



 
Bazele fiziologice ale bioindicaţiei 

 

• Contactul şi pătrunderea contaminanţilor 

• Acumularea  

• Efectele acumulării 

• Eliminarea 

 



Contactul şi pătrunderea contaminanţilor 

• Termenii de contact şi intrare sunt frecvent utilizaţi 
pentru a desemna modul în care contaminanţii 
interacţionează cu şi traversează membrana celulară.  

 

• O serie de receptori – micoorg. plante, animale, om şi o 
serie de căi stau la dispoziţia contaminanţilor şi sunt 

implicaţi în procesele de bioaccesibilitate.  

 





Pătrundere prin membrana celulară 

• Structura membranelor celulare este 
responsabilă de căile de pătrundere a 
contaminantului 

• Mecanisme de pătrundere 

– difuziune pasivă 

– difuziunea facilitată 

– transportul activ 

– fagocitoză şi pinocitoză 



Structura membranei celulare 



Difuziune pasivă 

• Mişcare în sensul gradientului de concentraţie 

 
– pentru molecule mici - pori 

– contaminanţi organici 

– acizi şi baze slabe 
• transmembranar 



Difuziunea facilitată 

• Mişcare în sensul gradientului de concentraţie, mişcare 
facilitată de proteine transportoare 

• nu necesită energie celulară 

• este limitată de specificitatea proteinelor (unele metale 
esenţiale - Cu, Mn) 

• nu este exclusă acumularea contaminanţilor (ca şi în cazul 
difuziunii simple), dacă aceştia sunt modificaţi prin  
complexare, conjugare sau conversie,  imediat după transport 



Transportul activ 

• Utilizează transportori proteici pentru a deplasa 
substanţele împotriva gradientului de concentraţie 

• se realizează cu consum energetic - ATP 

• este limitată de specificitatea proteinelor 
transportoare 



Fagocitoza şi pinocitoza 

• Utilizată pentru particule de dimensiuni mari 

• solide şi lichide 

• macrofagele - mecanism de apărare a organismului 

• Importante la mamifere dar apar si la unele 
nevertebrate (Mytilus edulis) 



Accesul contaminantului în organismul animal 

• ingestie 

• contact dermic 

• inhalaţie 

 
INGESTIA LA NEVERTEBRATE 

•digestie extracelulară şi intracelulară (Cr III) 

•conţin în tubul digestiv cantitaţi mari de aminoacizi şi 

surfactanţi care solubilizează metalele 

•metalele solubile la pH-ul solului sunt absorbite 

transcutanat, iar cele solubile la pH neutru sunt absorbite 

transintestinal (Cd, Cu, Pb, Zn la Eisenia andrei) 



Absorbţia la nivelul tubului digestiv la mamifere 

• Începe în cavitatea bucală, stomac 

• intestinul este principalul sit de absorbţie 

• absorbţia este rezultatul structurii 
formaţiunilor specializate - vilozităţile 
intestinale 





Persorbţie 



Absorbţia transcutanată 

• Structura tegumentului permite absorbţia unor molecule 
din apă şi aer dar nu şi cele ataşate particulelor din sol 
sau sediment 

prin lipidele dintre corneocite pot fi absorbite substanţe 
liposolubile 

• substanţele hidtosulubile traversează corneocitele 

• foliculii piloşi, glandele sebacee şi sudoripare - căi de 
intrare 

• factori care influenţează transportul transcutanat 
– vârsa organismului, 

–  localizarea anatomică,  

– gradul de hidratare,  

– boli tegumentare,  

– răni 

 





Absorbţia prin tractul respirator 

• Pot fi absorbite gaze, vapori sau particule 

• începe în căile respiratorii extrapulmonare şi se produce în 
funcţie de gradul de solubilitate.  

• la mamiferele macrosmatice se absoarbe mai mult la  nivelul 
cavităţilor nazale - cauza carcinogenezei cauzată de 
formaldehidă la şobolan 

• alveolele pulmonare – 
–  principalul sediu al absorbţiei 

 





Absorbţia poluantilor de catre plante 

• Cea mai importantă cale -absorbţia radiculară 
– transpiraţie, difuziune, transport facilitat de microorganisme 

– ioni liberi, necomplexaţi, dar şi molecule complexate 

– alterarea pH-ului generează un gradient electrochimic care facilitează 
transportul anionilor şi cationilor 

– transport prin pompe protonice 

– reacţii de reducere care facilitează transportul Fe 

 



Absorţia radiculară 



Acumularea şi efectele ei 

• Toxicitate prin contact - substanţele caustice 

• Efect toxic după pătrundere 
– nu există răspuns 

– efecte detrimentale 

• reducerea activităţii metabolice 

• afectarea reproducerii 

• creşterea sensibilităţii la stresul fizic şi chimic 

– letalitate 



Efectul bioacumulării 



Distribuţie, acumulare, sechestrare 

• Bioacumularea - în termeni de concentraţie tisulară - 
acumulare de contaminaţi directă din mediul abiotic şi 
indirectă din hrană 

 

• Bioconcentrarea - acumularea directă 

 

• Sechestrare - compusul acumulat este inactivat şi în diverse 
ţesuturi 

 

 



Metabolism şi biotransformare 

• Metabolism - totalitatea proceselor de biotransformare 

 

• Metabolism xenobiotic - biotransformarea contaminanţilor 

 

• Detoxifiere prin: 
– Faza I - reacţii de oxidare, reducere, hidroliză 

– faza II - conjugare - legare de zaharuri, aminoacizi şi alţi compuşi 

• Excreţie – mecanism fizic 
– renală 

– digestiva 

– pulmonară 

– transcutanată 

– salivă, păr, unghii, lapte 

 



Efectul contaminanţilor 

• Modificarea activităţii celulare 
– dereglări ale expresiei genice şi /sau a activităţii celuare 

• Modificări ale mentenanţei celulare 
– la nivelul produşilor celulari care menţin mediul intracelular şi 

produc energie (fosforilarea ADP şi creşterea conc. Ca - 
mecanisme finale ale toxicităţii celulare) 

• alterarea proceselor reparatorii 
– în special ale acizilor nucleici 

• disfuncţionalităţi 
– afectarea imunocitelor - creşterea sau scăderea răspunsului imun 

– mutatiile 

– creşterea şi multiplicare celulară necontrolată 



La nivel organismic 

• Efecte acute 
– pierdere în greutate 

– letargie  

– modificări comportamentale 

– morbiditate generală 

 

• Efecte cronice -letale sau subletale 
– alterarea creşterii 

– alterarea reproducerii 

– modificări de comportament 

 



Contrabalansarea efectului contaminanţilor 

• Înlocuirea celulelor moarte 
– dacă organismul nu este foarte afectat şi procesele reparatorii 

fruncţionează, refacerea poatefi rapidă şi completă  

 

– dacă înlocuirea celulelor moarte este înceată sau incompletă 
ţesutul poate suferi modificări de structură şi funcţie 

• efectul acut asupra hepatocitelor (cauzat de ingestia unor 
medicamente) poate fi complet remediat 

• efectul cronic asupra hepatocitelor (cauzat de alcool) - locul 
hepatocitelor moarte poate fi luat de ţesut fibros 



Acţiuni la alte nivele de organizare 

• Procesul de evaluare a riscului implică şi evaluarea felului în 
care contaminantul afectează interacţiunile organismului cu 
mediul şi alte organisme, precum şi a structurii reţelelor 
trofice 

 

• Transferul de-a lungul lanţurilor trofice este calea cea mai 
importantă de expunere la contaminanţi pentru organismele 
superioare, fiind responsabil de procese de biomagnificare şi 
diseminarea contaminării 



Diseminare în lanţurile trofice 



Biomarkeri 

Pentru a întelege complexitatea şi structura populaţiilor şi 
procesele care stau la baza vieţii organismelor ce trăiesc în 
mediul lor specific trebuie să întelegem valorile răspunsurilor 
biochimice la diferiți contaminanţi interni sau externi. 

 

 

O modalitate de a realiza acest lucru este prin utilizarea 
biomarkerilor de recunoaştere care introduşi în sistem indică 
modificări celulare şi biochimice într-un timp scurt  



• Biomarker - o substanţă sau o modificare rezultatul 
actiunii unui xenobiotic care evidentiaza functionarea 
unui organ sau alte aspecte fiziologice 
 

• o substanţă care indică prezenţa unei afecţiuni într-un 
organism viu sau evoluţia unui eventual tratament 
aplicat  



Se constituie ca şi biomarkeri 

Substante 

 Enzime 

 Proteine 

 Hormoni 

 Molecule 

Structuri  

•Gene 

•Celule 

•Ţesuturi 



Biomarkeri - categorii 

 De expunere – estimeaza cantitatea de compus chimic prezent in 
corp – xenobiotice masurate direct (sange, urina, saliva, grasime, 
lapte ex DDT) 

 Ofera informatii despre 

 Expunerea la un compus chimic, modif. ale concentratiei in timp, variabilitate 
intre diferite populatii 

 Nu este automat dovada unui efect advers 

 

 Tipuri 

 compusi chimici 

 metaboliti 

 Surogate endogene – substante induse care 
pot fi corelate cu contaminantul 

 



Biomarkeri - categorii 
 De efect – indicatori ai unei modificari aparute ca urmare a 

expunerii la compusi chimici 

 Sunt mai direct legati de efectul contaminantilor (ex nivelul 
colinesterazei care scade ca urmare la expunerea la compusi 
organofosforici – poate fi pusa in evidenta expunerea la 
pesticide 

 Tipuri 

 Raspunsuri specifice - bioindicatori 

 Raspunsuri nespecifice 

 Surogate endogene  

 



Biomarkeri - categorii 
 De susceptibilitate – elemente care fac anumite organisme 

mai susceptibile la reactii ca urmare a expunerii la compusi 
chimici 

 Exemple 

 Factori genetici care pot influenta modul in care organismul 
interactioneaza cu contaminantul 

 Alti factori biologici – starea de nutritie, de sanatate, modul de 
viata 

 



După timpul de răspuns şi modul de operare 

 De alarmă  

→ cu timp scurt de 
răspuns  

Activitatea enzimatică, 
Inhibiţia enzimatică, 
Efecte endocrine, 
Efecte genotoxice, 
Efecte imunotoxice 

   

Rezistenţa (adaptare)  

→ cu timp îndelungat de răspuns 

Enzime adaptative,  

Inducţia funcţilor mixte,  

Oxigenaza,  

Rezistenţa individuală,  

Modificări în strategia reproductivă  

  

Epuizare→ Eşuarea funcţilor biochimice critice care 
conduc la disfuncţii şi deces. Diminuarea graduală şi 
dispariţia unor populaţii datorită erorilor în reproducere. 

  





 În ecologie biomarkerii sunt folosiţi adesea pentru a 
observa eventualele expuneri ale organismelor vii la 
substanţele toxice din mediul inconjurător   



Biomarcăr Biomarcăr 







Biotransformarea, biomarkeri 
standardizaţi utilizaţi frecvent în mediul 

acvatic  

Cholinesterase 





Principalele metode de detectare a toxicităţii 
prin utilizarea biomarkerilor 

• Inducerea de către poluanţii organici a mono-oxigenazelor legate la 
citocromul P450 

• inducerea metalotioneinelor de către metale 

• inducerea enzimelor de conjugare de fază 

• inducerea proteinelor de stres 

• Activitatea ATP-azei Na/K dependentă 

• disfuncţionalităţi în sinteza hemului şi a porfirinelor 

• detectarea modificărilor la nivelul ADN (genotoxicitate) 

 



La nivelul ADN 

Măsurători directe ale modificărilor ADN 

Evaluarea procesului reparator 

Determinarea mutaţiilor prezente 



Diverse forme ale citocromului P450 (CYP) gasite la diverse grupe catalizeaza 
metabolismul oxidativ al unor game largi de substante xenobiotice 

In cadrul suprafamiliei CYP, compusa din mai multe familii  si subfamilii, 
subfamilia CYP 1A este cea cu semnificatie toxicologica, aceste enzime sunt 
cunoscute ca fiind implicate in detoxifierea procarcinogenilor in medii 
contaminate.  

La vertebrate, inclusiv la pesti, enzimele CYP 1A sunt induse de catre 
hidrocarburile poliaromatice  (PAH)  

La mamifere, inducerea enzimelor CYP 1A este controlata la nivelul transcriptiei.  

La animalele acvatice care traiesc in medii adesea puternic contaminate nivelul 
CYP 1A este considerat un bioindicator eficient al poluarii cu substante organice 

 

Citocromii P450 
clasă de hemoproteine induse de substanţe organice 



Contaminare 3-MC (triamcinolon diacetat) 





Sunt proteine cu masa moleculara mica, bogate in cisteina, care complexeaza 
metalele.  

Legarea MT la metalele toxice reprezinta o modalitate de detoxifiere, de 
protectie impotriva toxicitatii metalului.  

Expunerea pestilor in conditii experimentale,  la metale - Zn, Cu, Cd, Hg, Co, 
Bi, Ag, etc- determina inducerea de metalotioneine, facand din acestea 
bioindicatori foarte eficienti ai poluarii cu metale grele.  

Cu toate acestea, in cazul studiilor in teren trebuiesc sa fie luati in considerare 
o serie de alti factori  care ar putea determina inducerea de MT.  

 

 

Metalotioneinele 
 





Sistemele de biotransformare se considera in general că constau in doua 
subsisteme: faza I si faza II.  

faza I 

majoritatea substantelor lipofile sunt oxidate de catre sistemul de monooxigenaze 
dependente de citocromul P450, prin introducerea gruparilor hidroxil, 
determinand un substrat favorabil pentru reactiile din faza II.  

 faza II 

metabolitul poate fi conjugat la diverse substrate polare, crescand solubilitatea sa 
putand fi excretat prin bila sau rinichi.  

Enzimele de faza I sunt considerate bioindicatori eficienti in diferite contaminari  

Hidrocarburi aromatice 
 

Inducerea enzimelor de conjugare de fază 
 



Faza I 

Faza II 

faza I 

 

faza II 



Hsp - heat shock protein 
Un studiu realizat pe amfipodul 
Gammarus roeseli infectat cu larve ale 
acantocefalului Polymorphus minutus, 
sistemul fiind expus in conditii de 
laborator la prezenta Pb la concentratii 
relativ scazute. Dupa expunere  

 

Proteinele de stres 

O serie de organisme produc proteine care le conferă o anumită rezistenţă la 
efectul nociv manifestat la nivel celular 

-Descrise la Drosophila – proteine de soc termic 

- Hsp – Lumbricus terrestris 





Proteina de stress Hsp70 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Acanthopagrus_butcheri_01.jpg


Integritatea ADN 





Gill ATPase activity (μmol 
Pi mg−1of protein h−1) of the eel 
(A. anguilla) under thiobencarb 

exposure and during recovery  
 

ATP-aza Na /K dependenta 

Responsabilă de transportul Na şi K prin 
membrana celulară 





Mortalitatea anuală la cabalinele din zona Copşa Mică 

Markeri histologici 

Modificari aparute la nivelul tesuturilor – specificitate 
variata 

Mortalitate cai Copsa Mica 

Materiale şi metode 

 s-au dozat metalele grele din : 

•Ficat 

•Rinichi 

•Splina 

•Sânge 

•Os lung 

•Par si pene 

•Furaje 
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UTILIZAREA MARKERILOR HISTOLOGICI IN 
INTOXICATIILE CU CADMIU 

  

 

Degenerare uşoară a hepatocitelor (săgeata mică) şi creşterea numerică a celulelor kupffer 
(săgeata mare) in ficat. 

 



Degenerarea epiteliului insoţită de fibroză moderată în ţesutul interstiţial precum şi dilataţii 
cistice în tubuli (rinichi) 

 



Biomarkeri la plante 

Fitohormoni 



Metalele 

Utilitatea testelor pe plante pentru determinarea accesibilitatii 
metalelor depinde de 

 metalul investigat 

 traseul si compusii intermediari 

 potentialul toxic al metalului 

Zn, Ni, Cu, Mn – fitotoxice –  

Cd, Pb, As, Cr, Co – nu sunt fitotoxice 

Prin fitotoxicitate se impiedica transferul contaminantilor in 
lanturile trofice 

 



Mecanismul molecular implicat in 
acumularea metalelor de catre plante 

 (a) Ionii metalici sunt mobilizati prin 
secretie sau chelatare si prin acidifierea 
rizosferei  

(b) Absorbtia ionilor metalici sau a 
chelatilor este mediata de catre o serie de 
sisteme la nivelul membranei. In interiorul 
celulei metalele sunt chelatate si metalele in 
exces sunt sechestrate prin transport in 
vacuole.  

(c) De la nivelul radacinilor metalele sunt 
transportate prin xilem. 

(d) Ulterior sunt capturate de diferitele 
tipuri de celule la care ajung prin 
plasmodesme  

(e) Acumularea in frunze este catalizata de 
diferiti transportori.  

Abrevieri  : CW, perete celular; M, metal;  

 

 



Plagiochasma 
appendiculatum – 
Bryophita 

Numarul modificarilor 
aparute pe tal, raportate la 

concentratia diferitelor metale  

 









Concluzii 

 -utilizarea corectă a biomarkerilor ne va indica din timp 

prezenţa substanţelor toxice care necesită intervenţie 

imediată 

 -biomarkerii au un potenţial ridicat de valuare ecologică 

 -biomarkerii sunt multi-spectru, vin în complementaritatea 

metodelor de cercetare clasice ecotoxicologie, mai mult, 

încet încet se încearcă substituirea acestora. 

 -de la la o zi la alta tot mai mulţi biomarkeri sunt 

standardizaţi ISO si acceptaţi unanim de către guverne şi 

instituţii 

 - biomarkerii nu se aplică fără o validare preliminară 



Determinarea efectelor toxice ale 
contaminanţilor în 

ecosisteme cu ajutorul 
investigaţiilor pe specii unice 

 



Utilitatea informaţiilor obţinute prin 
investigaţiile pe specii unice depinde de  

 

• tipul şi numărul de substanţe chimice în cauză,  

• momentul şi amploarea spaţială a poluării,  

• criteriile pentru evaluare. 

 



Diversele metode şi instrumente care fac legătura între tipuri 
de informaţii chimice şi biologice în mod specific stabilesc o 
relaţie funcţională între:  
 

• concentraţia de expunere şi efect,  
• modelul răspunsurilor biologice la expunerea pe termen 

lung,  
• identificarea componentelor de interes ecotoxicologic în 

probele contaminate complex,  
• calcularea efectelor combinate aşteptate pentru amestecurile 

de poluanţi,  
• înţelegerea modurilor de acţiune ecotoxică, 
• prezicerea activităţilor biologice ale compuşilor ale căror 

proprietăţi structurale sunt cunoscute.  



•  Sunt în plus luate în considerare diferite 
abordări adresate extrapolarii în probleme 
cum ar fi: 

• testarea toxicităţii in situ,  

• distribuţia speciilor sensibile, 

• studii comparative cu ajutorul testelor de 
laborator,  

• studii de micro-şi mesocosm 



•  Chemical Abstract Service (CAS) în 2001 a numărat peste 18 
milioane de produse chimice organice şi  anorganice din care 
mai mult de 2 milioane au fost disponibile în comerţ 
(http://info.cas.org/cgi-bin/regreport.pl).  

Fig. Datele pentru evaluarea riscului de mediu ale substanţelor chimice 
prioritare (Betts, 1998) 



• Apariţia de contaminanţi în mediul înconjurător poate varia foarte 
mult în ceea ce priveşte gama, secvenţa şi durata.  

• Tipul, extinderea în spaţiu şi dezvoltarea biosistemelor cu  risc are 
variabilitate mare. 

•    Domeniul de aplicare pentru stabilirea previziunilor depinde astfel 
foarte mult de stabilirea graniţelor în timp şi spaţiu.  

• Acestea, la rândul lor, de foarte multe ori provin din cererile 
specifice pentru o evaluare.  
– Evaluarea prospectivă a potenţialului unui pesticid nou, de exemplu, 

cercetat pentru admitere, care să afecteze viaţa nevertebratelor  din 
drift la sistemele riverane, este să se distingă dintr-o evaluare 
retrospectivă a contaminanţilor din sedimentele investigate adecvate a 
fi utilizate ca material de umplere.  

 



• În evaluarea substanţelor chimice în mediul înconjurător, 
evenimentele discrete (cu termen scurt) trebuie distinse de 
expunerile pe termen lung.  

• Expunerea pe perioade mai lungi poate determina o schimbare a 
condiţiilor abiotice şi poate duce la procese de adaptare în ecosistem.  

• Ambele scenarii de expunere (pe termen lung şi pe termen scurt) 
intervin la diferite niveluri ale ecosistemului şi trebuie să fie evaluate 
pe scale diferite de timp şi spaţiu.  

• Din cauza heterogenităţii naturale a ecosistemului, efectele pe scară 
mică sunt mai dificil de detectat decât evenimentele pe scară largă. Pe 
de altă parte, evenimentele scurte şi "mici" sunt, probabil, mai 
frecvente decât dezastrele. 

•    Aceste efecte la scară mică au nevoie de metode mai precise de 
anchetă pentru a detecta schimbările în ecosistem.  

• Mai mult nivelul caracteristicilor abiotice ale ecosistemului trebuie să 
fie luat în considerare, atunci când se evaluează efectele pe care le 
are un contaminant în acest ecosistem. 
 



Metodologie 

•  Întrebările metodologice din spatele scopului 
de a lega   observaţiile asupra speciilor unice 
de efectele asupra  ecosistemului practic sunt: 

  

• Ce poate fi pus sub observaţie?  

• Ce poate fi modelat în modul cel mai  
simplist? 



•  Provocarea majoră în ecotoxicologie, legarea 
obiectivelor măsurate de o singură specie, în 
condiţii strict definite ca posibile obiective 
ecologice de evaluare, inclusiv comunităţile, 
structura şi funcţiile ecosistemului.  

 

• Există diferiţi parametri care pot fi puşi sub 
observaţie pentru a caracteriza supravieţuirea, 
creşterea, comportamentul sau dezvoltarea unei 
singure specii sau dinamica populaţiei (rata de 
creştere, rata de deces, densitate, etc).  



• Efectele toxice pot fi cuantificate în laborator 
pentru aceşti parametri, şi folosite pentru a 
evalua efectele directe ale toxicelor în organism.  

 

• Parametrii dinamicii populaţiei dintr-o specie pot 
fi chiar introduşi în modele, care încearcă să 
simuleze (prezică) efectele pe mai multe specii 
sau la nivel de ecosistem. 
 



parametrii de nivel de comunitate  

• compoziţie pe specii,  

• distribuţia speciilor,  

• interacţiunile intra şi interspecifice 

nu pot fi obţinuţi de la nivelul speciilor  unice.  

 
Efectele toxice asupra acestor obiective, care sunt esenţiale în 
reglementarea răspunsurilor comunităţilor la xenobiotice nu pot 
fi observate în astfel de abordări 



• Tabelul 1. Nivelurile de organizare biologică şi observaţii toxicologice ale 
interferenţelor specifice 

 



metodele şi instrumentele care leagă tipul de informaţii 
chimice şi biologice 

 
● stabilirea unei relaţii funcţionale între concentraţia de 
expunere şi efect; 
● modelarea răspunsurilor biologice ale expunerii pe 
termen lung; 
● identificarea componentelor ecotoxicologice într-un 
eşantion contaminat complex; 
● calcularera efectelor aşteptate, combinate pentru 
amestecuri de poluanţi; 
● înţelegerea modurilor de acţiune ecotoxică; 
● prezicerea activităţilor biologice din proprietăţile 
structurale ale compuşilor.  



1. Relaţii concentraţie-răspuns  
 • Procedurile de gestionare a riscului pentru produse 

chimice de obicei se bazează pe evaluarea efectelor  
pentru o substanţă unică şi stabilirea valorilor prag = 
concentraţiile fără nici un efect (NEC) ca o graniţă între 
un risc acceptabil şi un risc inacceptabil – punctul de 
pornire pentru politicile de mediu. 

 

• In urma testelor ecotoxicologice, au fost descrisi noi 
parametrii (contestati de unii autori) 
– concentraţii cu nici un efect observat (NOEC)  

– niveluri la care nu sunt observate efecte adverse (NOAEL). 

 



Obiectivele de determinare a acestor relaţii concentraţie-
răspuns utilizând modelele cantitative trebuie sa permita: 

● derivarea reproductibilă de valori caracteristice utilizate în 

evaluarea riscurilor chimice ca procedurile EC50 (concentraţie  la 
care se observă manifestarea la 50% a unui efect specificat), sau 
un LID (cea mai mică diluţie  inhibitoare, care produce un efect 
specificat considerat ca semnificativ, având o serie de diluţii fixe 
pe un mediu probă); 

predicţii valide statistic a concentraţiilor cu efect redus, care sunt 
tipice pentru multe modele de contaminare a mediului. 

• compararea de proprietăţi compuse din punct de vedere al 
activităţii intrinseci şi eficacitatea adică poziţia şi panta unei 
curbe concentraţie-răspuns; 



Figura 2. Modelul concentraţie-răspuns şi de date pentru inhibarea 
indusă de naftalină în reproducerea algelor verzi Scenedesmus 
vacuolatus (dupa Walter et al, 2002.). 



2. Relaţia timp-răspuns  

• Predictia efectelor poluantilor -  legată de 
timp.  

• Timpul în sistemele biologice este un exemplu 
important de variabilă cu privire la ritmurile 
endogene sau diferite etape de dezvoltare ale 
unui individ, structura de vârstă a populaţiei 
sau starea succesională a unui ecosistem 



• există o bogăţie de informaţii experimentale pentru  
bioteste standardizate - pentru majoritatea 
substanţelor chimice această informaţie despre 
toxicitate este singura disponibilă,  

 

• există o dezbatere cu privire la posibilitatea de a 
extrapola valorile de toxicitate cronică de la datele de 
toxicitate pe termen scurt.  

 

• raportul toxicităţii acute-cronice (ACR) mai mulţi autori 
au generat informaţii experimentale pentru anumiţi 
compuşi folosind designuri de expunere pe termen 
scurt şi pe termen lung a speciilor distincte  



3. Bioteste orientate spre identificarea şi fracţionarea 
toxicelor 

•  Rolul aceastei abordări pentru evaluarea ecosistemelor  
– Identificarea compuşilor potenţial toxicologici în  probe de 

mediu contaminate complex   
– Stabilirea unei legături de cauzalitate între apariţia de 

contaminanţi şi efectele adverse posibile asupra biotei.  
 

Foarte adesea în evaluarea  contaminărilor site-specifice această 
cunoaştere a emisiei nu poate fi în mod adecvat derivată din 
informaţiile existente.  
În principiu, se incepe cu definirea efectului toxic relevant în proba 
originală.  
Eşantionul original este fracţionat în funcţie de proprietăţile 
fizico-chimice de exemplu, volatilitate, lipofilie, sau dimensiunea 
moleculară.  
Scopul este de a efectua separarea sau curăţarea într-un mod care 
permite testarea ulterioară a toxicităţii rămase în probe.  



  
 Ilustrarea principiului de 
fracţionare a biotestului şi 
identificarea de substanţe 
toxice în probe de mediu 
contaminate complex. 

 Pentru acele fracţiuni care recuperează cea 
mai mare parte a toxicităţii din  proba 
originală, această procedură poate fi 
continuată într-un proces iterativ, care 
utilizează diferite principii de separare.  
 
Acest proces este continuat până la o analiză 
chimică care  poate fi efectuată cu privire la 
elucidarea structurilor acestora suficient de 
pure. 
 
Analiza chimică este, aşadar, limitată la acele 
fracţii care îşi păstrează toxicitatea.  
 
De asemenea, este numai o presupunere cu 
privire la tehnica de identificare care ar putea 
fi adecvată, din cauza informaţiilor obţinute 
de la tehnicile utilizate la fracţionare.  



4. Efectul de analiză 

 
● pentru a înţelege relaţia dintre o substanţă şi 
răspunsurile biologice, în vederea identificarii taxonilor 
sensibili şi proceselor din cadrul ecosistemelor; 
 
● să clarifice domeniul de aplicare pentru diferenta de 
evaluări a efectelor între specii diferite; 
 
● de a evalua relevanţa de efectele specifice pentru 
ecosistemul bunăstarea şi a prezice dacă concentraţiile de 
contaminanţi găsite în mediu pot fi legate de efectele 
adverse. 

 



• Frecvent, bateriile biotest compuse din speciile 
selectate sunt o cale de a acoperi deficitul de 
informaţii care rezultă cu privire la potenţialul de 
toxicitate pentru toate organismele prezente într-
un ecosistem specific. Acestea pot fi construite pe 
raţionamentele ca reprezentând :  

 

• diferite niveluri ale  unui lanţ trofic,  

• diferite niveluri de complexitate biologică,  

• strategii de viaţă diferite,  

• specii pe cale de dispariţie. 

 



5.Analiza efectelor combinate 

• Contaminarea mediului este rareori o chestiune de produse chimice 
unice, ci mai degrabă de amestecuri de componente.  

• Acest lucru ridică problema apariţiei şi relevanţei  efectelor 
combinate atât pentru speciile unice, cât şi pentru comunităţi sau 
ecosisteme. 

• A fost dezvoltată o metodologie diferenţiată bazată pe două 
concepte farmacologice  
 

• sinergism – antagonism - considerate pentru a înţelege că efectul 
observat dintr-un amestec a fost mai mare sau mai mic decât ceea 
ce a fost de aşteptat.  

• Astfel, întrebarea centrală pentru orice evaluare a efectelor 
provocate de amestecuri este:  

• Ce este o aşteptare rezonabilă pentru efectele unui amestec?  
 
 



efectele toxice pentru amestec de compuşi 
care acţionează similar sau disimilar (Faust et 
al., 2001, 2002). 
 



Scopul predicţiilor 
• Metodologiile discutate – prezinta dezavantajele lor specifice în ceea ce 

priveşte domeniul de aplicare pentru a evalua şi anticipa răspunsurile 
ecosistemului.  

• Perioada de valabilitate a estimărilor cantitative a compuşilor sau efluenţilor 
pe baza investigaţiilor de laborator folosind specii unice este uşor de 
contestat pe motive de 
– specificitate a site-urilor,  
– biodisponibilitatea poluanţilor,  
– variabilitatea intra şi interspecifică,  
– modificarea răspunsurilor organismelor în cadrul comunităţii, relevanţa factorilor 

de mediu cum ar fi hrana care influenţează sensibilităţile populaţiei, şi efecte 
indirecte nedetectate.  

• Abordări diverse ale acestei probleme permit extrapolarea de la testele 
izolate pe specii unice la niveluri mai ridicate de complexitate.  

 
testarea toxicităţii in situ 
distribuţia speciilor sensibile   
studii comparative cu ajutorul testelor de laborator şi studii de micro şi 
mesocosm,  

 
    
 



Concluzii 

• Nu există dovezi că modelele  complexe ale ecosistemelor  sunt 
sistematic mai mult sau mai puţin sensibile la toxice decat 
testele pe o singură specie. 

• Variaţia mai mare în ecosistem în comparaţie cu studiile pe specii 
unice şi problema parametrilor de observare corespunzătoare 
pentru compararea diferitelor sisteme poate provoca dificultăţi 
tehnice în determinarea unor concentraţii mai mici.  

• Probleme suplimentare apar în determinarea corectă a scării 
concentraţiei, deoarece  mediul înconjurător eficient în 
ecosisteme poate modifica foarte mult biodisponibilitatea de 
substanţe toxice şi poate arăta, prin urmare, toxicitatea aparentă 
mai mică. 



Concluzii 

• studiile de laborator folosind o singură specie 
trebuie să fie mai precise în ceea ce doresc să 
prezică cu privire la structura şi funcţia 
ecosistemelor  

• Predictia şi evaluarea efectelor contaminanţilor  
asupra ecosistemelor ar trebui să fie întotdeauna 
considerate ca un proces.  

• Experimentarea inteligentă ar trebui să 
înlocuiască numeroasele protocoale de  testare 
standardizate.  

 



Matricea scopurilor de aplicare şi criteriile de conformitate pentru utilizarea 
sistemelor biotest asupra speciei unice. 



Indicatori microbieni 
 



Microorganismele  

•  prezente în toate tipurile de mediu  

• rol important în funcțiile ecosistemelor (descompunerea și ciclul 
nutrienților). 

• Prezintă o afinitate pentru concentrația mică a substanţelor 
datorită masei lor mici şi volumului mare. 

• Datorită contactului cu mediul înconjurător, microbii sunt foarte 
sensibili şi răspund foarte repede la contaminare şi la alţi factori 
de stres ai mediului. Indicatorii microbieni pot servi ca semnale 
de alarmă pentru premedita situații critice.  

• În solurile contaminate rata de creştere şi biodiversitatea 
microorganismelor este scăzută.  

• În solurile cu o concentraţie mare de metale grele este afectată şi 
biomasa, respiraţia şi mineralizarea. Revenirea la normal a 
determinat şi reinstalarea comunităților de microorganisme.  

 



Rolul microorganismelor în circuitul 
nutrienților şi în alimentație 

Electron donor Sursa de carbon  

Anorganic Organic CO₂ Organic 

Sursa de energie: lumina       

Fotolitotrofie Foto-organo trofie Foto-lito-autotrofie Foto-organo-heterotrofie 

H₂O, H₂S, S, H₂ 
  

Acid succinic, acetate Cianobacterii, bacterii de sulf verzi 
şi roşii  

Rhodospirillaceae 

Sursa de energie: compuşi chimic       

Chemolitotrofi Chemo-organotrofi Chemo-lito-autotrofi Chemo-organo-heterotrofi 

H₂, H₂S, NH₃, Fe²⁺, NO₂ Diferiţi compuşi organici bacterii chimiosintetizante Majoritatea bacteriilor 

Tab. Nr. 1. Tipuri de metabolism la bacterii 

 



• Algele microscopice şi cianobacteriile 
(fitoplancton) sunt producătorii primari ai 
biomasei ecosistemului acvatic.  

• În lacuri şi oceane, fitoplanctonul şi rezidurile 
celulare sunt descompuse în majoritatea cazurilor 
de bacterii.  

• Producţia secundară a bacteriilor provine în 
proporţie de 20%  din producţia primară a 
fitoplanctonului. 

• Energia obţinută sub formă de materie organică de 
către fitoplancton este reintrodusă în circuitul de 
materiei sub formă de proteine din bacterii şi 
protozoare.  
 



• În mediul terestru plantele superioare sunt 
producătoarele primare a biomasei.  

• Carbonul şi energia sunt eliberate în sol prin 
exudaţie şi reziduurile plantelor.  

• În sol bacteriile şi fungii sunt descompunătorii 
primari a acestei materii organice moarte. 

• Microbii sunt sursa de hrană pentru 
protozoare şi nematode, şi joacă un rol 
important în ciclul nutrienţilor.  



De ce indicatori microbieni ? 
 • sunt prezente în aproape toate tipurile de mediu şi 

joacă un rol important în lanţul trofic şi ciclul 
elementelor: N, C, S, P.  
 
 

• Datorită interacțiunii și a contactului cu mediul 
înconjurător, microorganismele sunt foarte sensibile și 
răspund rapid la diferite forme de contaminare și alte 
tipuri de stres ambiental. Activitatea microbiană 
reflectă suma tuturor factorilor fizici, chimici și biologici 
regularizând descompunerea și transformarea 
nutrienților 
 

• biomasă considerabilă și de o biodiversitate ridicată. 



Metode microbiologice aplicate în 
monitoring 

 
• informații: creșterea biomasei, activitatea și 

diversitatea comunităților microbiene. 
• orice fel de mediu: apă, sol și sedimente 
• Microorganismele sunt folosite de mult timp ca și 

indicatori de calitate a apei. Bacteriile coliforme sunt 
deseori folosite pentru a evalua contaminarea 
potentială a apei potabile sau din bazinul de înot cu 
bacterii patogene de origine intestinală.  

• Gradul de eutrofizare și calitatea ecologică a apei a fost 
stabilită de decenii prin determinarea abundenței 
relative (AR) a diferitelor specii de alge și cianobacterii 
și a măsurării intensității fotosintezei și/sau respirației 
acestora 



Determinarea valorii biomasei 
microbiene  

• Metoda clasică - insamantare într-un mediu de 
cultură într-un vas de sticlă, după cum a descris 
pentru prima dată Petri (1887) și modificata de 
mulți alții.  

• În dezvoltarea lor bacteriile se înmulțesc și 
formează colonii pe placi. Numărul de unități de 
colonii formate (UCF) depinde de tipul de 
substrat pe care a fost insamantat. Circa 1% din 
bacteriile prezente în proba preluată din mediul 
înconjurător pot fi determinate prin această 
metodă.  
 



• microscopie - numărul total, biomasa și caracteristicile 
morfologice a comunităților bacteriene.  

• Biomasa fungilor este determinată deseori de conținutul 
specific de carbon (1.3x10⁻¹³ g C μm⁻³).  

• Deoarece celulele mai mici tind să aibă o densitatea mai 
mare, în cazul bacteriilor se folosește un conținut mai mare 
de carbon (3.1x10⁻¹³ g C μm⁻³). 

•  În afară de bacterii și fungi, protozoarele și nematodele pot 
contribui semnificativ la totalul biomasei microbiene. 
Conținutul specific de carbon a acestora este asemănător 
cu cea a fungilor. Protozoarele (flagelatele, amoebele, 
ciliatele) sunt de obicei numărate cu metoda celui mai 
probabil număr  folosind serii de diluție într-un mediu de 
creștere cu o bacterie alimentară. Numărul lor este estimat 
din diluție când nu se mai găsesc protozoare. Nematodele 
sunt extrase din sol și numărate la microscop.  
 



Determinarea activității microbiene 
 

• Activitatea microbiană poate fi relativ ușor 
determinată prin măsurarea respirației solului 
în condiții standard de laborator.  

• Această procedură necesită un timp 
îndelungat de incubare, între 2-6 săptămâni, 
în cazul majorității tipurilor de sol, unde 
cantitatea substratului de descompunere este 
limitat.  

 



 Rata de creștere scăzută a bacteriilor în sol contaminat 



Valori de referință 

• Caracteristicile microbiene nu sunt afectate doar 
de stresul antropogen dar și de caracteristicile 
solului cum ar fi pHul, conținutul de materie 
organică, și calitatea substratului organic 
disponibil.  

 

• De aceea, pentru a determina efectele stresului 
este nevoie de un control necontaminat al unei 
suprafețe de sol cu aceleași caracteristici.  



Parametrii Schimbări în solul contaminat cu metale (% de control) 

  Cu (mg / kg) Ni /Cr (mg / kg) Zn (mg / kg) 

  160 2800 / 40  10,000  

Bacterii       

Rata de creștere -76* -82* -89* 

Biomasa -4 -66* -95* 

Lipsa catenelor ADN -16 -2 -38* 

Profil ADN 23* 18* 33* 

Fungi  -34 ND -81* 

Protozoare -9 ND -98* 

Nematode -19 -92* -99* 

Respirație -33 ND -99* 

Mineralizare (N) -10 ND ND 

Tabelul nr. 2 Parametrii ecologici în solurile contaminate cu metale grele.  
Reducerea sau schimbarea este exprimată prin procentajul valorii din solul necontaminat.  
*Diferențe semnificative (P<0.005) 



 Biomasa bacteriană redusă în solul 
contaminat cu Ni și Cr. Biomasa bacteriană a 
fost măsurată automat prin microscopul cu 
scanare prin laser și analiza imaginilor.  



Sisteme raportoare moleculare bacteriene 

– Raportorii masoara raspunsul intracelular al unui organism 
(bacterie) la un semnal extracelular chimic sau fizic 
realizandu-se o masurare indirecta a concentratiei 
contaminantului si a gradului sau de bioaccesibilitate 

 

– Se bazeaza pe o constructie diferita a ADN inserata in 
cromozomul bacterian si pusa in contact cu proba 
contaminata; ADN-ul modificat leaga gene care raspund de 
prezenta contaminantului la gene raportoare usor de 
identificat 



• Grupurile de gene  
luxCDAB, lux AB (Vibrio 
fischeri) 

– Grupul luc (luciferaza) 

– Grupul lac-Z – beta-
galactozidaza 

– Semnalul dupa incubatie 
este citit cu un luxmetru 

 Aequorea 

victoria 



Bioraportorii pot avea specificitate 

 ingusta – reactioneaza la un singur produs chimic 

organic sau anorganic 

 larga – capteaza raspunsul fiziologic fata de o 

gama larga de contaminanti (ex sinteza proteinelor de 

soc termic) 

 



Lichenii 

• Cei mai utilizaţi biomonitori ai poluării aerului 

• Primii indicatori bioacumulativi utilizaţi în cazul surselor 
punctiforme de poluare (în special pentru poluanţii gazoşi) 

• Au caracteristici comune cu briofitele 

• Cresc încet şi asimilează metale rapid dar le eliberează 
încet 

• Alegerea speciilor condiţionată de: 
– natura şi tipul metalului 

– distribuţia naturală a speciilor 

 

 



MORFOLOGIA LICHENILOR 

variabilitate fenotipică 

potenţial de adaptare în condiţii extreme de mediu 

poate fi influenţată de temperatură, lumină, schimb de gaze şi 
utilizarea eficentă a apei 

Lecanora muralis 

Specie polimorfă în habitate 
naturale, dar şi cu o remarcabilă 
consistenţă în performanţele 
morfologice, histologie şi 
ecologice în mediu urban 

Exemplu: 



MORFOLOGIA LICHENILOR 
• există o diferenţă considerabilă între rata de 

creştere a lichenilor în timpul verii şi cea din timpul 
iernii la latitudini temperate 

 

• la lichenii cu talul matur rata depozitare/eliberare 
este mai mare 

 

• există diferenţe în capacitatea de absorbţie între 
partea inferioară şi superioară a talului (suprafaţa 
superioară are capacitate mai redusă) 

 

• dimensiuni mici ale talului       suprafaţă de 
absorbţie redusă iar creşterea în densitate a 
rizinelor şi grosimea măduvei      protejază de 
expunerea directă 

 

 



FIZIOLOGIA LICHENILOR 

= răspunsul la condiţiile de mediu (substrat, sezon, climă, temperatură, 
aciditate, altitudine) 

 

• particulele din aer au efecte sinergice inhibitoare asupra pigmentului 
talului 

 

• mecanisme de acumulare a metalelor: blocarea particulelor, schimbul 
de ioni, absorbţie de electroliţi şi procese energetice de metabolism 

 

• asililarea intracelulară prin membrană se realizează prin: difuzie 
simplă, difuzie facilitată sau transport activ 



FIZIOLOGIA LICHENILOR 
• asimilarea este în stransǎ legaturǎ 

cu fiziologia celulelor  

 

• acumularea de metale poate 
afecta mai multe procese la nivel 
fiziologic şi biochimic cum ar fi: 
transpiraţia, respiraţia sau 
fotosinteza, 

 

•  o acumulare mai mare = 
pipernicit de creştere, decolorare 
sau slăbirea organismului  

Ramalina lacera 



Lichenii 

Comunităţile de licheni corticoli şi saxicoli sunt afectate de poluanţii 
gazoşi 

Efectele sunt  

• diminuarea biomasei 

• modificări morfologice 

• dispariţia unor specii sau a întregii comunităţi 

Pe baza comunităţilor de licheni a fost descris un indice de puritate 
atmosferică (IAP) - reprezintă o imagine fitosociologică 

 frecvenţa 

 procentul de acoperire 

 factor de toleranţă la toxicitate 

 informaţii suplimentare sunt obţinute prin observaţia 
modificărilor morfologice 



•S-au stabilit corealţii pozitive între conţinutul 

elementelor nemetalice în ţesuturile lichenilor şi 

concentraţia atmosferică 

•Nu reflectă cantitativ gradul de poluare dar poate 

indica zonele cu depuneri mai mari sau mai mici 

•Prezintă avantajul faptului că indică zonele cu 

probleme înaintea apariţiei manifestărilor vizibile 

 

  



Istoric 

• În antichitate era cunoscut faptul că anumite specii de plante sunt bune 
indicatoare de mediu, cum ar fi sălciile pentru o calitate bună a apei 
potabile şi alte câteva specii de plante indicatoare de soluri puternic 
mineralizate 

 

• Începând cu Evul Mediu şi până în timpurile moderne, această cunoaştere 
a bioindicatorilor a fost aplicată în special la prospectarea minereurilor. 

Utilizarea plantelor 
superioare ca bioindicatori 
 



Indicatorul Ellenberg 
 

• Ellenberg (1950) a descris relaţia dintre componentele de mediu estimate şi apariţia 
plantelor superioare în Europa Centrală, prin clasificarea răspunsurilor plantelor 
superioare observate în păşuni şi terenuri arabile în valori-indicator . 

 

• Acest  sistem cuprinde o scara de 13 valori ( 1-12 plus o valoare “X” pentru speciile 
indiferente) pentru răspunsul la lumină, temperatură, aciditatea solului, azot mineral, 
salinitate şi metale grele. 



Calibrarea valorilor indicatorului Ellenberg 

• datele de umiditate a solului, concentraţia de clorură şi aciditatea din apele 
subterane au o corelaţie rezonabilă cu valorile indicatorului Ellenberg.  

• relaţia dintre pH-ul solului şi distribuţia unor specii de plante în păşuni daneze cu 
indicatorul de aciditate Ellenberg (R) arată o problemă a valorilor indicatorului  

Tab. 1: Distribuţia procentuală a unor specii de luncă în clase de pH ale solului şi valoarea indicatorului de aciditate a 

solului (R), dat de către Ellenberg et al. (1991) acestor specii. 



Diferenţierea ecotipica şi valorile indicatorului Ellenberg 

• Speciile de plante cu o amplitudine ecologică largă (specii euribionte) sunt evaluate ca 
indiferente şi sunt notate cu "X".  

• Ignora diferenţierea unei specii în ecotipuri locale şi regionale 

• Cele mai multe dintre aceste ecotipuri nu se pot distinge după morfologia lor 

• Speciile euribionte au evoluat sub influenţa mai multor factori abiotici şi biotici 

• Exemplu: Solidago virgaurea are populaţii extrem de adaptate la soare cât şi la umbră 
astfel ca are valoarea L5 pentru ecotipul sciafil si L9 pentru ecotipul heliofil. Per total 
specia are valoarea X pentru lumină. 

Solidago virgaurea  



Folosirea speciilor din listele rosii ca bioindicatori 
 

• Speciile trebuie să fie clasificate pe cale de dispariţie într-o listă roşie doar dacă 
activităţile umane au dus la diminuarea habitatul lor natural, reducând astfel 
dimensiunea populaţiei, schimbarea comportamentului ecologic şi a potenţialului 
genetic. 

 

• Se pune accent pe speciile cu nişe ecologice înguste şi nu iau în considerare ecotipurile 
foarte specializate ale speciilor larg răspândite, care pot fi pierdute datorită impactul 
uman. 

• Ecotipurile locale sau regionale ale unei specii larg răspândite sunt la fel de importante 
ca indicatori ca şi speciile stenobionte care sunt limitate la un singur complex ecologic. 

• Identificarea unor astfel de ecotipuri foarte specializate ale unor specii pe scară largă 
necesită testare experimentală şi pot fi stabilite doar parţial în teren. 

• Categorizarea speciilor în „Listele roşii” se face pe baza ipotezei că o plantă trebuie să 
fie prezentă într-o formă vizibilă mai sus de nivelul solului. 

• Speciile de plante pot supravieţui sub formă de seminţe timp de decenii şi secole. 

 



Comunităţile de plante ca bioindicatori 

• Schimbările în compoziţia speciilor din comunităţile plantelor pot fi indicatori ai schimbării 
condiţiilor de mediu 

• Schimbările în compoziţia floristică a comunităţilor poate fi cauzată de diferite procese: 

                - Schimbările climatice pe o scară de timp geologic. 

                - Procese pe termen mediu care determină succesiuni permit estimarea dezvoltării 
comunităţilor plantelor. 

                - Adesea speciile de plante dintr-o comunitate în declin pot dispărea ca urmare a unei 
schimbări în practicile de utilizare a terenurilor din ecosistemele semi-naturale. 

                - Epidemiile la animale pot avea un impact mare asupra dezvoltării vegetaţiei. 

                - Activităţile umane industriale. 

 

 

 



Modificări morfologice şi fiziologice vizibile ca bioindicatori pentru tulburări 
metabolice generale 

• Malformaţii datorate unui surplus de metale grele: nanismul, oprirea 
dezvoltării mugurilor, scurtarea internodurilor. 

• Malformaţii cauzate de radioactivitate: oprirea dezvoltării mugurilor şi a 
florilor, abateri morfologice la frunzele de stejar şi pin. 

• Malformaţii datorate deficienţei de fosfor : reducere a suprafeţelor foliare 
la plantele de cultură şi la plantele sălbatice 

• Cloroză si necroză 

• Pierderea prematura a frunzelor 



Bioindicatori ai expunerii cronice la compuşi chimici şi procese 
naturale 

 
 

• CO2 din atmosferă -> densitatea stomatelor 

• SO2 din atmosferă 

                  - Specii rezistente la SO2 sunt populaţiile de Geranium carolinianum, 
Lepidium virginicum, Lolium perenne şi Silene vulgaris. 

• Concentraţiile de NH4 din atmosferă şi sol 

                  - Xanthoria parietina  a demonstrat un răspuns pozitiv la sporirea 
concentraţiilor de NH4 

• Vătămarea ţesuturilor la Pinus sylvestris (NH4 din aer) 

 

 

Lolium perenne Xanthoria parietina  Silene vulgaris 



Selecţia ecotipurilor rezistente la metale grele  
  

 • În imediata apropiere a instalaţiilor de prelucrare a metalelor emisia  şi 
depunerea de metale grele pot depăşi nivelurile acceptate. 

• Există genotipuri ale plantelor rezistente la metale grele care se pot adapta 
(Agrostis, Festuca şi alte specii de ierburi cum ar fi Agropyron repens şi 
Deschampsia caespitosa. 

Agropyron repens  Deschampsia caespitosa 



Selecţia ecotipurilor rezistente la ierbicide 

 
• Aplicarea frecventă de erbicide pe acelaşi culturile agricole pentru o perioadă 

mai lungă determină selectarea în cadrul unor specii de buruieni ecotipuri 
rezistente la ierbicide, astfel că eficienţa ierbicidului este pierdută. 

• Populaţiile rezistente la ierbicide, au evoluat după aplicarea pe termen lung 
de triazină pe terenuri agricole, cum ar fi Amaranthus retroflexus, Capsella 
bursa-pastoris, Chenopodim album, Poa annua, Senecio vulgaris şi Stellaria 
media. 

Amaranthus retroflexus 

Capsella bursa-pastoris Chenopodim album,  



Concluzii 

 
• Indicatorul Ellenberg are o aplicabilitate limitată fiind necesare corecţii pentru 

anumite ecotipuri. 

• Modificările antropogene ale condiţiilor de mediu pot fi aproximativ indicate de 
dispariţia speciilor (listele roşii), fără a identifica motivul acestui proces 

• Plantele de test pot fi utilizate pentru localizarea surselor de emisie şi efectele 
emisiilor sau pentru a studia efectele asupra plantelor la expunere acută sau 
cronică. 

• Evaluarea schimbărilor în combinaţiile de specii poate depăşi restricţiile impuse 
de speciile indicatoare unice şi astfel se poate inbunatatii precizia metodei. 



ROLUL DE BIOINDICATORI AL 
NEMATODELOR 

• nematodele  - dominante în rândul metazoarelor 

• au rol important în lanţul trofic.  

• Omniprezenţa, abundenţa şi diversitatea mare  

 

• Biotestele la nivel de specie dar şi de comunitate, 
precum şi evaluările comunităţilor de nematode 
in  situ s-au dovedit a fi instrumente adecvate 
pentru avaluarea  calităţii sedimentelor şi a 
solurilor. 

 



• Diverse specii de nematode au fost folosite ca 
organisme de testare pentru testele biologice bazate 
pe o singură specie, însă în mod special  o specie 
anume , 

•  Caenorhabditis elegans- utilizat pentru evaluarea 
ecotoxicologică a sedimentelor, solurilor, şi a apelor 
reziduale.  

• C. elegans s-a dovedit a fi un organism-test potrivit 
pentru substraturi solide şi lichide, folosind diferiţi 
parametri de toxicitate, cum ar fi letalitatea, gradul de 
creştere, de  reproducere, şi comportamentul. 

 



• Evaluări ale comunităţilor - modificate in urma deversărilor 
de petrol, deversările menajere, perturbări mecanice, şi 
poluanţi, cum ar fi metalele grele, organo-metale, fenoli şi 
hidrocarburi. 

• Schimbările induse de poluare in structura  comunităţii, au 
fost detectate la nivel de specie, gen, familie şi prin raportul 
Secernentea / Adenophorea sau, non-taxonomic, prin 
caracterizarea tipurilor de hrănire pe baza cavităţilor 
bucale.  

• Studiile de teren, precum  experimentele în ecosisteme 
model au arătat că măsurile univariate şi multivariate au 
fost capabile de a detecta schimbări induse de poluare  în 
comunităţile de nematode. 
 



• Abundenţa ridicată: grupul cel mai abundent de metazoare în 
soluri şi sedimente. Ele pot ajunge la densităţi de până la 40 
milioane ,datorită acestor densităţi mari, statistic prelevarea 
statistică a probelor valabile pot fi atinse mai uşor decât cu 
macrofauna, chiar si cu probe mici şi uşor prelucrabile. 
 

• Biodiversitatea ridicată: nr mai mare de specii au o gamă largă de 
fiziologii şi tipuri de hrănire, şi, astfel, asigură o evaluare echilibrată 
a efectelor predominante privind condiţiile legăturilor trofice şi 
procesele din interiorul comunităţilor. 
 

• Omniprezenţă şi toleranţă: Reprezentanţi ai meiofaunei se găsesc 
în toate mediile examinate până în prezent, acestea incluzând 
extreme, cum ar fi izvoarele calde, vulcanice, sedimente anoxice, 
gheaţa marină, şi sedimente poluate. Acest lucru este posibil  
deoarece meiofauna include speciile care sunt tolerante la o gama 
variată de stresori de mediu.   
 

Relevanţa ecologică a meiofaunei şi 
nematodelor pentru biomonitorizare 

 



• Mobilitate redusă: structura comunităţii este mai 
direct legată de caracteristica fizico-chimică a  
habitatului eşantion decât în cazul comunităţilor 
reprezentând  macrofauna. 
 

• Timp de generare: Efectele pe termen scurt, precum şi 
influenţele pe termen lung, devin observabile  în 
comunităţile meiofaunei, ciclurile lor de viaţă  
acoperind o gamă largă de răspândire în timp  (de la 
mai puţin de şase zile până la peste doi ani). Cele mai 
multe specii au timpul de generare aproximativ între  1 
şi 3 luni   
 



Toxo-Alert test 

Vibrio fisheri 

Paralel teste directe de reproducere la 

 Folsomia candida – Colembola 

 Enchytraeus albidus – Annelida 

Analiza populatiilor de nematode 

 



Folsomia  candida 

Enchytraeus albidus 

Nematode terestre 



















Concluzie: 

In acest caz parametri zoologici nu sunt suficient de sensibili 

Exista o usoara corelatie intre ToxoAlert si Ea reprod, 

precum si ToxoAlert si MI 





Proteina verde fluorescenta GFP- Aequorea victoria 

Gena este integrata prin intermediul plasmidelor in diverse 

specii bacteriene 

ex. Bacillus subtilis 

 

 

 

 





Moluştele ca bioindicatori 



• Peste  130 000 specii de moluşte recunoscute 

• Gastropodele - 80% dintre specii iar bivalvele 
15% 

• Cele mai mari nevertebrate - Cefalopodele din 
genul Architeuthis (20 m lungime)  

• Cele mai mici metazoare -genul Aplacophora  
(1 mm)  

• Moluştele sunt la bază un grup de animale 
marine dar gastropodele şi bivalvele sunt 
prezente şi în numeroase ecosisteme lotice  

• Moluştele pot fi întâlnite din abisurile marine, 
până în terasele noroioase, în lacuri şi râuri, 
păduri, munţi înalţi, stepe şi deşerturi  

• Apar la aproape toate latitudinile planetei, de 
la poli la tropice  

 

shell.sinica.edu.tw  



Relevanţa ecologică a moluştelor şi 
rolul lor în ecotoxicologie 

• Conţin specii cheie pentru 
funcţionarea ecosistemelor 

• Sunt baza trofică a multor grupe 
(echinoderme, peşti, păsări şi 
mamifere ) 

• Sunt vectori pentru un număr 
relevant de paraziţi şi boli  

• Folosite pentru a obţine 
informaţii despre calitatea 
ecosistemelor terestre, marine 
şi lotice, dar şi pentru a 
cuantifica expunerea şi efectele 
contaminării în mediul lor de 
viaţă 

connecticutvalleybiological.com  



Moluştele ca bioindicatori sau biomonitori  

o Gastropodele şi bivalvele sunt abundente şi răspândite la nivel global  

o Pot fi utilizate la o scară largă de supraveghere 

o Majoritatea speciilor au o mobilitate limitată sau sunt complet sesile; când sunt 
adulţi ilustrează ideal contaminarea habitatului lor  

o Speciile utilizate în biomonitoring şi scopuri de bioindicaţie sunt mari şi uşor de 
manevrat  

o Lipsa exoscheletului favorizează pătrunderea subst 

o Manifestă o bioacumulare mai puternică pentru mulţi dintre toxici decât alte grupe 

o Organizarea internă este bine cunoscută  

o Efectele biologice date de stresul mediului sunt măsurabile la niveluri biologice de 
organizare variate (de la molecule la comunităţi) 

 
 



2. Bioindicatori tereştri şi   biomonitoring cu moluşte 
 

• Gastropodele reprezintă singura clasă de moluşte din 
ecosistemele terestre şi deci, melcii sunt singurele 
moluşte care pot fi utilizate pentru bioindicaţie şi scopuri 
de biomonitoring 

• Cele mai multe gastropode aparţin clasei de pulmonate 
(ordinul Stylommatophora) 

• Deocamdată, moluştele joacă un rol secundar în 
supravegherea ecosistemelor terestre când sunt 
comparate cu lichenii, muşchii, plantele vasculare   şi alte 
grupe de nevertebrate  

• Multe studii recente au utilizat potenţialul de 
bioacumulatori al melcilor pentru metale şi contaminanţii 
organici, dar există şi exemple de supravegheri care 
evaluează efectele biologice ale contaminanţilor asupra 
solului la niveluri biologice diferite de organizare 

1bmariacs.blogspot.com  



 Bioacumularea 

• Concentraţiile de metale din corpurile 
animalelor reflectă nivelurile poluării 
cantitative existente în mediu  

• Acumularea metalelor de către specii de 
nevertebrate este favorizată de: 

           -abilitatea lor scăzută de a excreta 
aceşti contaminanţi imediat după 
absobţie  

           -inactivarea mecanismelor fiziologice 
eficiente cum ar fi compartimentarea 
intracelulară sau inactivarea prin 
eliberarea de metionine  

• Asemenea acumulatori biologici au fost 
des utilizaţi ca indicatori de acumulare ai 
poluării cu metale a mediului  

informal.ro  



 Efecte biologice la nivel de organism şi 
comunitate 

• Efectele biologice ale poluanţilor au fost bazate pe un număr foarte limitat de studii 
de monitorizare cu melci tereştri  

• la nivel de individ se are în vedere supravieţuirea/mortalitalea, dezvoltarea, 
câştigarea în greutate, reproducerea, alterări morfologice şi fiziologice au fost 
evaluate în cadrul câtorva monitorizări cu bioindicatori tereştri ca gastropodele 
terestre  

• Studiile ultimelor 2 decade au indicat că  
     densităţile melcilor au scăzut doar acolo unde  
     solurile sunt sărace în Ca 
• Studiile au arătat că depozitele de acid erau  
      responsabile pentru conţinutul scăzut în  
      Ca al solurilor. Această acidifiere  
      antropogenetică a cauzat declinul populaţiilor  
      de moluşte terestre privând populaţiile de  
      păsări de cea mai importantă sursă de Ca 
  

superstock.co.uk  



Helicidele ca bioindicatori ai 
poluarii solului cu metale 

grele  



Sursa 

 
Cd 

 
Cu 

 
Pb 

 
Zn 

 Benzină 

 
0.01 

 
4 

 
663 

 
10 

 Motorină 

 
0.08 

 
- 

 
- 

 
- 

 Ulei de motor 

 
0.23 

 
3 

 
9 

 
1060 

 Ulei de transmisie 

 
- 

 
- 

 
8 

 
244 

 Antigel 

 
- 

 
76 

 
6 

 
14 

 Vopsea 

 
- 

 
- 

 
116 

 
108 

 Lichid de frână 

 
- 

 
5 

 
7 

 
15 

 Garnituri de frână 

 
- 

 
30.600 

 
1050 

 
124 

 Cauciuc 

 
55 

 
247 

 
1110 

 
24 

 Asfalt 

 
- 

 
51 

 
2 

 
164 

 Beton 

 
- 

 
99 

 
450 

 
417 

 

Concentraţia diferitelor metale grele în µg/g, în produsele legate 

de circulaţia autovehiculelor (Wigington et al., 1983) 
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Tab. 17. Valorile de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol. Sursa O.M. 756/97 

 

Elemen

tul 

 

Valori 

normale 

 

Praguri de alertă 

 
Praguri de intervenţie 

 
Sensibile 

 
Mai puţin 

sensibile 

 

Sensibile 

 
Mai puţin 

sensibile 

 
Pb 
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100 

 
300 

 
700 

 
600 

 
1500 
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3. Monitorizarea acvatică cu ajutorul 
moluştelor 

 

• Melcii şi bivalvele sunt singurele două grupe de moluşte care au fost utilizate la scară largă 
pentru bioindicaţie şi scopuri de biomonitoring 

• Multe grupe de moluşte sunt folosite în interes ecotoxicologic pentru testarea 
chimicalelor în laboratoare 

• Gastropodele şi bivalvele de apă dulce sau marine sunt folosite intens ca indicatori de 
acumulare şi monitori ai efectelor contaminanţilor la nivele diferite de integrare a materiei 
vii  

 

mkohl1.net  



Bioacumularea  

• Midiile (Mytilus edulis, M. galloprovincialis,  

     M. californicus), stridiile (Crassostrea virginica,  

     Ostrea edulis) şi scoicile (Mercenaria mercenaria, Venerupis sp., Macoma balthica) sunt 
cele mai comune grupe de bivalve folosite pentru diferite studii de monitorizare a 
acumulării  

• Principalul avantaj al folosirii midiilor este că nivelul contaminării lor oferă informaţii 
despre biodisponibilitatea poluanţilor de-a lungul timpului, ele răspunzând în special 
la acea fracţiune din concentraţia totală a mediului care este relevantă d.p.d.v. 
ecotoxicologic  

• Biodisponibilitatea depinde de factori biologici (vârstă, sex, genotip, nutriţie şi modul 
de reproducere care dau diferenţe mari între specii, dar şi între indivizii aceleiaşi 
specii)  şi chimici (C organic, duritatea apei, temperatura, pH, oxigenul dizolvat, 
mărimea sedimentelor şi caracteristicile hidrologice ale sistemului) 

• Avantajele utilizării de melci şi bivalve în biomonitorizare sunt dimensiunea mare şi 
mobilitatea limitată. În plus, ele sunt abundente, se colectează şi se identifică uşor  

silvia-iordache.blogspot.com  



Markeri genetici  

• Un marker genetic este o genă sau o secvenţă 
de ADN cu o locaţie cunoscută pe un 
cromozom şi asociată cu o trăsătură 
particulară  

• Poluanţii pot: - influenţa în mod eficient 
stocul genetic într-o populaţie  

                           - pot modifica frecvenţa                                
alelelor 

                        - pot afecta replicarea ADN-ului 
care suferă mutaţiilor genetice sau aberaţii 
cromozomiale 

revista-informare.ro  



Efectele biologice la nivelul organismului şi a 

comunităţii  

 Mortalitate sau supravieţuire  

• În trecut a existat o procedură standard pentru expunerea midiilor,  stridiilor, scoicilor, 
melcilor sau a altor bivalve de mare pentru o anumită perioadă de în diferite situri cu ape de 
coastă contaminate şi să se evalueze procentajul de exemplare moarte 

• Aceeaşi tehnică a fost adoptată pentru monitorizarea ecosistemelor de apă 
dulce şi chiar pentru  supravegherea de deversări de canalizare sau alte surse de poluare 

• este un  obiectiv rigid pentru evaluarea calităţii mediului în ecosistemele acvatice, dar nu 
poate concura, cu mai mulţi biomarkeri sofisticaţi şi tehnici moderne, 
vorbind în termeni  de sensibilitate. Cu toate acestea, chiar şi mortalitatea merită privită 
ca un obiectiv,  în special în monitorizarea programelor care folosesc midii  



Creşterea – domeniu de variaţie al indicelui de 

creştere  
• Rata de creştere este una dintre măsurile cele    

mai sensibile la stres în organism şi răspunsuri la factorii de stres chimici din mediul 
înconjurător.  

• Cuantificarea descreşterii nu este simplă deoarece:- multe specii prezintă un model 
de creştere intermitent  

          - cochilia este formată în principal în anumite perioade ale anului 

          - variaţiile greutăţii corporale prezintă un caracter sezonier datorită ciclului de reproducere 

o  O parte din dificultăţile de cuantificare şi interpretare a măsurătorilor de creştere 
pot fi depăşite prin determinarea energiei disponibile pentru creşterea şi 
reproducerea organismului  numit domeniul de aplicare pentru creştere (SFG)  

P = A - (R + U) 

P estevaloarea totală de energie  

A este energia absorbită din hrană 

R este energia echivalentă celei utilizate pentru respiraţie 

U este energia pierdută prin eliminare. 



Modificări structurale – histopatologie  

• Modificările structurale furnizează date integratoare pentru integritatea organelor-
cheie într-un organism şi sunt un instrumente  puternice în detectarea unei game largi 
de efecte diferite date de contaminaţi 

• Principalul  dezavantaj este că ele sunt consumatoare de timp, cost intensiv 
şi necesită  experienţă,  personal bine instruit pentru a evita interpretări greşite ale 
rezultatelor  

povestipescaresti.ro  



Efectele asupra dezvoltării  

• D. p. d. v. ecologic, unul dintre răspunsurile cele 
mai importante ale organismelor la 
poluare este reproducerea depreciată, datorită 
efectelor 
directe asupra  formării celulelor embrionare sau 
interferenţelor apărute în  dezvoltarea normală a 
proceselor la puiet  

•  embrion biotest (OEB) pe Crassostrea gigas în 
special pentru evaluarea toxicităţii 
în sedimentele de coastă   

commons.wikimedia.org  



Tributilstaniu ca un studiu de caz integrat  

• Tributilstaniu (TBT) este utilizat în principal ca biocid în vopselele antivegetative, dar de 
asemenea, şi în diverse alte formule. El produce o  varietate de  malformaţii la animale 
acvatice, moluştele fiind unul dintre grupurile cele mai sensibile  la TBT  

• Efecte: - deformaţii în formă de bilă la scoici  
                    în rândul adulţilor de stridii  
                  - abundenţa populaţiilor scade drastic 
                  - o virilizare a prosobraniatelor de  
                    sex feminin, care a fost denumit drept 
                    imposex (formarea unui penis şi/sau  
                    vaselor deferente la femele) 

lookchem.com  



Dreissena 

polymorpha – 

modificari la 

nivelul lizozomilor 

hemocitelor  in 

expunerea la Pb si 

Zn 



Concluzii 

• Moluştele au fost folosite cu succes ca bioindicatori în programele de 
monitorizare din trecut 

• Ecosistemele terestre au fost monitorizate mult mai puţin decât cele din 
mediul acvatic, dar chiar şi pentru cele din urmă se poate afirma că 
bivalvele, gasteropodele şi în special alte clase de moluşte nu au primit încă 
atenţia pe care o merită în ceea ce priveşte importanţa lor ecologică  

• Numărul limitat de programe de monitorizare care folosesc moluşte este 
parţial comparabil datorită faptului că acest grup special de nevertebrate a 
fost foarte mult timp neglijate în cercetarea ecotoxicologică de bază în 
ultimele decenii 



Bioindicatori în managementul 
poluării aerului 



Metalele grele 
Briofitele 

• numeroase specii au o distribuţie largă şi sunt prezente într-o 
gamă largă de habitate 

• sunt de dimensiuni reduse şi uşor de manipulat 

• majoritatea pot fi găsite tot timpul anului 

• nu prezintă cuticulă şi sistem radicular şi îşi obţin substanţele 
nutritive  direct din depunerile atmosferice 

• au o mare capacitate de bioacumulare (în special a metalelor 
grele) 

• pot fi comparate probe actuale cu cele din ierbare 

• acumularea de cantităţi mari de metale facilitează detectarea 
acestora 

 

 

 



Compararea parametrilor utilizaţi în diferite studii care au folosit muşchii
ca bioindicatori

Scara  Speciile Elementele
No. de
situri

Tip de
investigaţie

Autor

Multi-natională

Hylocomium
splendens
Pleurozium
schreberi

As, Cd, Cr, Cu,
Fe, Ni, Pb, V, Zn

Denmark -
185
Finland -
534
Norway -
522
Sweden -
839

Spatial şi
temporal

Rasmussen et
al. 1988

Multi-natională

Hylocomium
splendens
Pleurozium
schreberi

As, Cd, Cr, Cu,
Fe, Ni, Pb, V, Zn

As above
Spatial şi
temporal

Ruhling 1995

Multi-natională

Hylocomium
splendens
Pleurozium
schreberi

As, Cd, Cr, Cu,
Fe, Ni, Pb, Zn

Standard
reference
sites

Spatial şi
temporal

UN ECE 1993

National
(Sweden)

Hylocomium
splendens
Pleurozium
schreberi

Approx.
1000 forest
inventory
plots

Spatial şi
temporal

Bernes 1990

Natională
(Norway)

Hylocomium
splendens

Ag, Al, As, Br,
Cd, Cl, Co, Cr,
Cs, Cu, Fe, I, La,
Mn, Mo, Na, Ni,
Pb, Rb, Sb, Sc,
Se, Sm, Th, V,
Zn

512
Spatial şi
temporal

Schaug et al.
1990

National
(Norway)

Hylocomium
splendens

Al, As, Br, Cd,
Co, Cr, Cu, Fe, I,
Ni, Pb, Sb, Sc,
Se, V, Zn

523
Spatial şi
temporal

Steinnes et al.
1994

National
(Norway)

Hylocomium
splendens

Al, As, B, Ba,
Be, Bi, Ca, Cd,
Co, Cr, Cs, Cu,
Fe, Ga, Hg, La,
Li, Mg, Mn, Mo,
Na, Ni, Pb, Rb,
Sb, Sr, Te, Th,
Ti, U, V, Y, Zn

495
Spatial şi
temporal

Berg et al. 1995

National
(Norway)

Hylocomium
splendens

Hg 198
Spatial şi
temporal

Steinnes and
Andersson
1991

National
(Netherlands)

Pleurozium
schreberi

Al, As, Ba, Br,
Ca, Ce, Co, Cr,

66
Spatial şi
temporal

Kuik and
Wolterbeek



Transplantările 

•sunt tehnici experimentale în care plantele sunt 

transplantate împreună cu substratul lor original 

din zone nepoluate în zone poluate 

•este comparat substratul cu zonele de control 

•permite alegerea speciei şi sitului în funcţie de 

sursa şi de natura poluării 

•cost mai ridicat 

 

 



Elemente de luat în calcul în alegerea metodei pentru monitoringul depunerii de metal 
egrele Gailey and Lloyd, 1993) 

Prelevare in situ Transplant 

Rezultatele pot fi obnute în câteva zile 
 

Este necesară o perioadăde 

supraveghere de 1 an pentru a surprinde 

efectele variaţiilor sezoniere 

Rezultatele demonstrează poluarea în anii precedenţi 
Rezultatele ilustrează poluarea numai 

pe perioada de investigare 

Acumularea este de obicei peste nivelul detectabil datorită 
expunerii îndelungate 

 

Concentraţiile atinse pot fi 
nedetectabile dacă perioada este 

scurtă 

Supraveghere minimă şi risc minim de distrugere 
 

Risc potenţial de distrugere 

Costuri legate  de transport şi analizele chimice 
 

Costuri adiţionale de materiale, 
transport crescut şi pregătirea altor 

probe 

Vârsta potenţială scurtă a probelor indigene 

 

Densitatea siturilor de analiză şi 
poziţionarea lor sunt sub controlul 

investigatorilor 

Rate de depunere dificil de estimat 
 

Pot fi calculate rate de depunere 
datorită controlului timpului de 

expunere la poluant 

Concentraţiile metalice pot reflecta influenţe ale altor factori 
cum sunt vârsta plantei, metalul din substrat şi contaminarea 

locală 
 

Concentraţiile de poluant pot si mult 
mai direct legate de poluarea 

atmosferică 

Plantele pot fi stresate şi pot prezenta modificări 
morfologice/fiziologice care afectează acumularea pe termen 

lung a anumitor poluanţi 
 

Plantele provin din medii relativ 
“curate” 

 



Criterii pentru alegerea speciei 

abundenţa 

•toleranţa 

•caracteristicile bioacumulării 

•facilitatea colectării 

•elementul de monitorizat 

 

 

Alţi factori: 

resurse materiale şi financiare 

gradul de acurateţe solicitat 

timpul disponibil 

suprafaţa de investigat 

gradul şi tipul de poluare 

 



Staţiile de colectare 

•sunt stabilite în funcţie de tipul de studiu 

•de distribuţia naturală a speciei (dacă nu se folosesc 

transplantări) 

•de tipul de substrat 

•de alte surse de metale decât cele atmosferice de natură 

antropică 

 



Lichenii 

• Cei mai utilizaţi biomonitori ai poluării aerului 

• Primii indicatori bioacumulativi utilizaţi în cazul surselor 
punctiforme de poluare (în special pentru poluanţii gazoşi) 

• Au caracteristici comune cu briofitele 

• Cresc încet şi asimilează metale rapid dar le eliberează 
încet 

• Alegerea speciilor condiţionată de: 
– natura şi tipul metalului 

– distribuţia naturală a speciilor 

 

 



Colectarea lichenilor 

• La înălţime de 1.5- 2m 

• pe toată circumferinţa trunchiului 

 

 
Macrofungii 

•nu sunt comun utilizaţi 

•categorii recomandate  

•descompunători ai materiei organice (Agaricus arvensis, Lycoperdon 

giganteum) 

•fungii din micorize (Amanita rubescens, Boletus edulis) 

•descompunători ai lemnului (Pleurotus ostreatus, Polyporus 

betulinus) - conţin cea mai mică cantitate de metale  

 

http://www.mykoweb.com/CAF/photos/large/Agaricus_arvensis(fs-06).jpg
http://www.mykoweb.com/CAF/photos/large/Agaricus_arvensis(fs-06).jpg


Plantele superioare 

• Utilizate în zone puternic poluate unde lichenii şi muşchii 
sunt absenţi 

• numeroase specii au capacitate de bioacumulare 

• Metalele grele sunt preluate direct via sistemul foliar sau 
din depunerile de pe sol, prin intermediul sistemului 
radicular 

• Retenţia la nivelul sistemului foliar este influenţată de 
condiţiile atmosferice, natura poluantului, caracteristicile 
suprafeţei, dimensiunea particulelor 

• Absorbţia radiculară depinde de : pH, conţinut de materie 
organică 



Alegerea speciilor 

plante ierboase 

•specii ruderale 

•plante lemnoase 

•Dintre speciile arboricole sensibile la contaminarea metalică menţionăm: 

Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Tilia cordata , Malus domestica.  

•Există de asemenea numeroşi  bioindicatori: Ailanthus glandulosa, Celtis 

occidentalis, Salix alba, Tilia tomentosa, Sambucus nigra, Quercus robur  

Fagus silvatica Robinia pseudoacacia, Populus nigra. 

 

•Pentru monitoringul pe termen lung sunt utilizate coniferele 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Sorbus_aucuparia_aka_rowan.jpg


Metode de sampling şi analiză 

•sunt preferaţi arbuştii şi arborii solitari 

•se colectează ramuri de 1 an cu fruze de la 5-6 m înălţime 

•pentru o imagine de ansamblu se analizează şi conţinutul 

radicular 

•testele se repetă (variaţii intraspecifice mari ) 

•dozarea se face prin specrofotometrie cu absorbţie atomică 

(AAS), sau activare neutronică (NAA) 

 

Transplantările se utilizează în special pentru monitorizarea 

poluării urbane 



Poluanţii gazoşi - SO2, NOx, O3 
Briofitele 

• Majoritatea datelor se referă la comunităţile de briofite în 
ansamblu 

• Se analizează distribuţia speciilor (ex analiza subfosilelor de 
Sphagnum au arătat o reducere a păturii asociată cu revoluţia 
industrială din Anglia) 

• reducerea concentraţiei de SO2 atmosferic în ultima perioadă 
a determinat o recolonizare a briofitelor 

 



Recolonizarea este condiţionată de: 

•un răspuns mai lent 

•mobilitatea speciilor 

•creşterea nivelului altor poluanţi atmosferici (oxizii de azot, 

ozonul) 

•unele specii sunt dificil de identificat 

•unele specii pot coloniza habitate în care nu au fost 

prezente 

•pot să nu recolonizeze habitatele datorită modificărilor 

survenite la nivelul acestora 

 



Lichenii 

Comunităţile de licheni corticoli şi saxicoli sunt afectate de poluanţii 
gazoşi 

Efectele sunt  

• diminuarea biomasei 

• modificări morfologice 

• dispariţia unor specii sau a întregii comunităţi 

Pe baza comunităţilor de licheni a fost descris un indice de puritate 
atmosferică (IAP) - reprezintă o imagine fitosociologică 

 frecvenţa 

 procentul de acoperire 

 factor de toleranţă la toxicitate 

 informaţii suplimentare sunt obţinute prin observaţia 
modificărilor morfologice 



•S-au stabilit corealţii pozitive între conţinutul 

elementelor nemetalice în ţesuturile lichenilor şi 

concentraţia atmosferică 

•Nu reflectă cantitativ gradul de poluare dar poate 

indica zonele cu depuneri mai mari sau mai mici 

•Prezintă avantajul faptului că indică zonele cu 

probleme înaintea apariţiei manifestărilor vizibile 

 

  



Algele 

Utilizarea lor ca biomonitori nu este foarte frecventă 

Dezvoltarea algelor epifite coincide de obicei cu reducerea sau 

dispariţia lichenilor 

Algele verzi răspund pozitiv la creşterea concentraţiei de N 

Dispariţia lichenilor ca urmare a creşterii concentraţiei de SO2 

este în unele cazuri urmată de o colonizare a algelor epifite 

Prezintă avantajul metodei facile şi nedisructive de prelevare; 

pot fi făcute fotografii digitale urmată de determinarea 

densităţii clorofiliene din pătura algală.  

 

 



Plantele superioare 

Sunt foarte utilizate ca bioindicatori ai prezenţei poluanţilor 

gazoşi 

Sunt evaluate efectele vizibile (nespecifice de multe ori) asupra 

morfologiei, dar şi efectele structurale, fiziologice şi biochimice 

(apar înaintea modificărilor morfologice şi sunt mai specifice) 

Concentraţia critică/nivel critic 

•odată cu determinarea sensibilităţii unui ecosistem la depunerea 

acidă sau la poluanţii gazoşi se poate calcula o încărcătură critică 

a depunerii acide sau un nivel critic al gazelor - sub acest nivel 

ecosistemul nu va fi afectat 
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Criterii în alegerea speciilor 

Plante ierboase - mature sau semimature; 

Vârsta frunzelor (frunzele tinere de Petunia eficiente în 

bioindicaţia poluării cu SO2)   

La plantele anuale indivizii tineri sunt mai sensibili 

Plante lemnoase 

indivizi, grupuri de indivizi sau păduri întregi 

coniferele sunt indicatori mai sensibili (expunere continuă 

la poluare, longevitate mare) 

 



Modificări morfologice: 

• necroză în jurul stomatelor sau generalizată 

•cloroză 

•pigmentaţie modificată 

•modificarea parametrilor de creştere (greutate uscată, suprafaţă 
foliară, diametrul tulpinii) 

 

Modificări fiziologice şi biochimice 

•intensitatea fotosintezei şi conductanţa stomatelor 

•cantitatea de clorofilă 

•conţinutul în metaboliţi (aminoacizi, polizaharide, raport ATP/ADP) 

•activitate enzimatică 

•ultrastructură 

•modificarea inelelor de creştere (creşterea inelelor anuale) 

•creşterea şi funcţionarea radiculară 

•metode multivariate 

 



Compuşi organici 

Hidrocarburile aromatice policiclice (PAH), hidrocarburile 

clorurate, bifenilii policloruraţi (PCB),etilena 

 

În acest caz încărcătura de bază este considerată nulă 

Biomonitoringul se bazează pe plante cu capacitate de 

acumulare a acestor substanţe 

Este utilizat atât monitoringul pasiv (este monitorizată 

vegetaţia naturală) cât şi cel activ (sunt amplasate plante 

test) 

Muşchii şi lichenii - bioindicatori de acumulare 

Plantele superioare - bioindicatori de acumulare şi efect 



Bioindicatori si biomonitori 

Bioindicatori in monitoringul poluarii 
acvatice 



Speciile utilizate ca bioindicatori în mediul acvatic sunt indicatori unici de 

mediu în măsura în care oferă un semnal asupra condiţiei biologice în 

mediul acvatic. 

Utilizarea bioindicatorilor ca o modalitate precoce de detectare a poluării 

sau a degradării ecosistemelor poate ajuta menţinerea resurselor critice. 

Cu toate că termenul de specii indicatoare este frecvent utilizat, el este 

oarecum impropriu, indicatorii fiind de fapt grupe sau tipuri de resurse 

biologice care pot fi utilizate pentru evaluarea stării mediului.  

În cadrul fiecărui grup, pot fi utilizate anumite specii pentru calculul 

numeric, de exemplul procentul  de  Achnanthes minutissima (diatomee), 

grupe de specii (diferiţi taxoni) sau ordine (larve de Trichoptere), pentru a 

obţine o imagine cât mai reală a stării ecosistemului investigat.  

 



Grupele majore sunt:  

-          macrofitele, 

-          perifitonul 

-          nevertebratele,  

-          peştii 

 Macrofitele  

 Macrofitele utilizate sunt plante  acvatice care cresc în sau lângă  
apă şi pot si emergente, submergente, sau flotante. 

  Macrofitele sunt benefice lacurilor deoarece ele produc oxygen, 

sunt sursă de hrană pentru anumite organisme, asigură substrat pentru 

nevertebratele acvatice şi camuflaj pentru peşti.  

Un lac fără macrofite într-un ecosistem în care ar fi de aşteptat să existe, 

poate sugera o reducere a populaţiilor de peşti, sau probleme legate de 

calitatea apei, ca rezultat al unei turbidităţi excessive, prezentei ierbicidelor 

sau salinizării.  

 O supraabundenţă de macrofite poate fi rezultatul unei cantităţi 

crescute de nutrienţi. 

 

  

 



Macrofitele sunt excelenţi indicatori ai ecosistemelor acvatice 

deoarece: 

·          reacţionează la nutrienţi, contaminanţi toxici, metale, 

ierbicide, turbiditate, nivelul apei, salinitate 

·          sunt uşor de prelevat prin utilizarea transectelor sau de 

inregistrat utilizând fotografiile aeriene 

·          nu necesită analize de laborator 

·          sunt uşor de utilizat în calculul abundenţei 

·          sunt integratori ai condiţiilor de mediu 

 



Perifitonul 

 Este reprezentat de alge bentonice, care se dezvoltă pe diverse 

substraturi.  

Sunt producători primari şi indicatori sensibili ai modificărilor 

survenite în ecosistemele lotice. Datorită faptului că este ataşat de 

substrat, perifitonul este sensibil la modificarile fizice si chimice 

ale cursului de apa.  

Comunităţile de perifiton sunt buni indicatori deoarece: 

·          prezintă un număr mare de specii 

·          reacţionează rapid atât la deterioare cât şi la remediere 

·          se pot identifica diferitele specii de către specialişti 

·          uşor de prelevat 

 

 



         se cunosc o serie de informaţii referitoare la toleranţa şi 

sensibilitatea anumitor specii la modificări specifice ale mediului – de 

exemplu diatomeele sunt indicatori utili ai condiţiilor biologice deoarece 

sunt ubiquiste, şi se regăsesc în toate sistemele lotice.  

Utilizănd dalele furnizate de către indicatorii algali, în corelaţie cu 

nevertebratele şi peştii  informaţiile pot fi îmbunătăţite. Informaţiile 

urmărite sunt biomasa, prezenta absenta unor specii, asociaţii.   

 



NEVERTEBRATELE 

Nevertebratele acvatice sunt în general bentonice – 
macroneveretbratele bentonice şi reprezintă buni indicatori 
deoarece: 

          îşi petrec toată viaţa sau o mare parte din aceasta în apă 

·          se găsesc în zone în care condiţiile permit supravieţuirea lor 

·          sunt uşor de colectat 

·          diferă în ceea ce priveşte toleranţa la cantitatea şi tipul 

poluării 

·          sunt uşor de identificat în laborator 

·          adesea trăiesc mai mult decât un an 

·          au mobilitate redusă 

·          sunt integratori ai condiţiilor de mediu 

 









Dreisena 

Utilizarea scoicilor ca bioindicatori ai poluării apelor 
dateazăde peste 20 de ani.  

Mytilus edulis este frecvent utilizată în biomonitoringul 
ecosistemelor marine şi estuare, iar mai recent pentru 
monitoringul apelor continentale este utilizată 
Dreisena polymorpha.  

Rezultatele obţinute au arătat că este necesară o 
expunere de câteva săptămâni pentru a detecta 
modificări de stare sau creştere. 

 Cel mai sensibil indicator al fitnesului fiziologic pare 
să fie raportul biomasă umedă/biomasă uscată . 

 



PEŞTII  

Peştii sunt folosiţi de multă vreme pentru a indica 
starea ecosistemelor acvatice. Elementele luate în 
calcul sunt prezenţa speciilor, abundenţa şi starea lor 
fiziologică. 

Peştii sunt buni indicatori deoarece: 

          trăiesc în apă toată viaţa 

          diferă în ceea ce priveşte toleranţa faţă de 
intensitatea şi tipurile de poluare 

          sunt uşor de colectat cu un echipament adecvat 

          trăiesc mai mulţi ani 

          sunt uşor de identificat pe teren 

 



Ei sunt utilizaţi de asemenea în programele de monitoring, 
datorită următoarelor proprietăţi: 

          Indivizii şi populaţiile de peşti rămân în general în aceeaşi zonă în pe 

parcursul sezonului estival 

·          comunităţile sunt persistente şi se refac rapid după perturbări 

·          se pot aştepta răspunsuri comparabile din situri neperturbate în 

momente diferite 

·          au toleranţă mai mare decât organismele mici: aceasta îi face exterm de 

utili în decelarea diferenţelor regionale şi de macrohabitat 

·          majoritatea speciilor de peşti trăiesc 2-10+ ani şi pot reflecta calitatea 

apei pe termen lung 

·          peştii sunt în contact intim cu apa şi integrează istoria chimică, fizică şi 

biologică a acesteia 

·          peştii reprezintă un spectru foarte larg de toleranţă de la foarte sensibil 

la extrem de tolerant şi prezinta răspunsuri specifice la degradarea chimica, 

fizică şi biologică a apei. 

 



Vizibililtatea 

•Sunt uşor de reperat şi din punctual devedere al publicului 
reprezintă un element valoros al comunităţilor acvatice 

Uşor de utilizat şi interpretat 

•Frecvenţa prelevărilor pentru biomonitoring este mai mică decât 
pentru nevertebrate 

•Taxonomia peştilor este bine pusă la punct, permiţând 
specialiştilor identificarea în teren şi eliminând în cele mai multe 
cazuri etapa de laborator 

•Distribuţia, istoricul şi toleranţa a numeroase specii sunt deja 
bine cunoscute.  

  

 



Utilizarea bioindicatorilor in monitorizarea calitatii 

apei potabile – studiu de caz 



Danio rerio Daphnia pulex 





Variabile masurate 

 - viteza medie  

 - distributia miscarilor 

 - adancimea la care inoata 

 - distanta dintre indivizi 

 - numarul indivizilor in miscare 

 









BIOINDICATORI SI BIOMONITORI 

Bioindicatorii in monitoringul poluarii 
solului 



bioaccesibilitatea 
• Descrie gradul si rata absorbtiei unui xenobiotic care intra in circulatia 

sistemica intr-o forma nealterata din situl de expunere  

• Bioaccesibilitatea absoluta – fractiunea sau procentul unei doze externe 

care atinge circulatia sistemica, respectiv raportul dintre doza interna si 
cea aplicata 

• Bioaccesibilitatea relativa – o masura a gradului de absorbtie intre doua 
sau mai multe forme ale aceluiasi contaminant(carbonat de plumb/acetat 
de plumb), diferite substrate (sol hrana, apa) sau diferite doze; in contextul 
estimarii riscului ecologic, bioaccesibilitatea relativa este raportul dintre 
fractiunea absorbita din mediul natural si fractiunea absorbota din mediul 
de dozare utilizat in test 





• Grupurile de gene  
luxCDAB, lux AB (Vibrio 
fischeri) 

– Grupul luc (luciferaza) 

– Grupul lac-Z – beta-
galactozidaza 

– Semnalul dupa incubatie 
este citit cu un luxmetru 

 Aequorea 

victoria 



Bioraportorii pot avea specificitate 

 ingusta – reactioneaza la un singur produs chimic 

organic sau anorganic 

 larga – capteaza raspunsul fiziologic fata de o 

gama larga de contaminanti (ex sinteza proteinelor de 

soc termic) 

 



Biomarkeri 

 

Biomarkeri de expunere – indica prezenta unui xenobiotic 

sau produsilor lui metabolici  - utili in stabilirea dozei 

Biomarkeri de efect – indica in mod indirect expunerea – 

reprezinta orice alterare biochimica, fiziologica sau de alt 

tip, masurabila la nivelul unui organism (metalotioneine, 

proteine de soc termic) 

Specificitatea biomarkerilor scade odata cu cresterea 

nivelului de organizare 



Tehnici de expresie genica 

 

Cuantifica un raspuns molecular la prezenta unui 

contaminant – o alterare la nivelul transcriptiei 

prin detectarea diferitelor tipuri de ARNm 

Sunt biomarkeri genomici care pot functiona cu 

specificitate variata 



Biotestele pe plante 

•Analiza tesuturilor pentru dozarea contaminantilor 

• Masurarea vitalitatii si viabilitatii 

•Teste pentru identificarea deficientelor in elemente 

particulare 

Studiile in teren dureaza cel putin doua sezoane de crestere 

Studiile in medii de crestere in general un sezon – apare 

problema mimarii conditiilor 



Metalele 

Utilitatea testelor pe plante pentru determinarea 

accesibilitatii metalelor depinde de 

 metalul investigat 

 traseul si compusii intermediari 

 potentialul toxic al metalului 

Zn, Ni, Cu, Mn – fitotoxice –  

Cd, Pb, As, Cr, Co – nu sunt fitotoxice 

Prin fitotoxicitate se impiedica transferul contaminantilor 

in lanturile trofice 



Compusii organici 

 

Se utilizeaza teste de germinatie si crestere a plantelor 

pentru determinarea eficientei ierbicidelor (dar ele sunt 

concepute sa fie accesibile doar pentru anumite categorii de 

plante) 

Acumularea substantelor organice este minima: compusii 

hidrosolubili nu trec de portiunea lipidica a membranei, iar 

compusii liposolubili trec in timp de membrana  da nu pot 

patrunde in xilem pentru a fi transportati la alte organe 



Nevertebratele ca bioindicatori 

Sunt teste experimentale sau analize in situ 

Se urmaresc variabilele: 

 bioacumularea 

 alterarea cresterii 

 alterarea reproducerii 

 mortalitatea 

Se realizeaza bioteste pe nematode, anelide (lumbricide), crustacee 

(izopode), insecte 

Cele mai uzuale sunt lumbricidele (Lumbricus terrestris, Apporectodea 

rosea, Allolobophora chlorotica, Aporectodea caliginosa, Eisenia 

foetida )si colembole (Folsomia candida) 
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Nematodele – Coenorhabdithis elegans- 

Biomonitori de stare 

Este urmarita rata mortalitatii 

 

Izopode transgenice  

cu proteine de soc termic sau metalotioneine legate la beta-

galactozidaza 



Pestii ca bioindicatori ai poluarii sedimentelor 

Utilizati atat in teste de teren cat si in labortor 

Studiile abordeaza atat toxicitatea contaminantului asupra organismului 

pestilor, cat si felul in care acesta se transmite in lanturile trofice 

Studiile in situ furnizeaza o imagine integrata a expunerii (ingestie, 

contact dermic, branhii) 

 colectarea directa a pestilor din zona monitorizata 

 amplasarea de custi  

Se urmareste 

 bioacumularea 

 raspunsuri fiziologice 

Studiile in laborator pun problema relevantei ecologice 



Pasarile si mamiferele ca bioindicatori au poluarii solului 

Pot fi utilizate animale santinela (atat in conditii de teren, 

cat si in sisteme inchise in laborator in care solul este 

prelevat din situl contaminat) 

Contaminarea directa este in general rara (unele anseriforme 

si galiforme), testele bazandu-se in general pe consumul de 

hrana, iar contaminantii sunt considerati accesibil in 

proportie de 100% (nu este real pentru unele SO sau metale, 

dar este adevarat pentru PCB sau DDT) 



Teste la nivelul ecosistemelor 

Comunitatile microbiene 

  in general se ia in considerare activitatea unor comunitati 
bacteriene si nu intreaga activitate bacteriana de la nivelul solului 

 bacteriile reprezinta 90% din biomasa solului si are functii 
deosebit de importante  (ciclul C ai N)  

 sunt in contact intim cu solul si apa interstitiala 

 evaluarea starii comunitatii bacteriene este critica 

Se evalueaza  

 ciclurile C si N 

 activitatea unor enzime (dehidrogenaze, amilaze, fosfataze, 
arilsulfataze, celulaze) 

 

Teste ‘mesocosm’ 



Leptodactylus 

insularum 

Typha sp. 



Carex stricta 





Model conceptual al modalitatii de expunere la 

contaminantii din sol si sedimente 





Indicatori de stare 

Conceptul de stare – stare de “sanatate” a ecosistemului 

•Ecosistemul trebuie sa nu prezinte EDS “ecosystem distress 

syndrome” 

•Grupeaza o serie de semne prin care se recunoaste degradarea 

ecosistemului (scaderea nivelului nutrientilor, scaderea diversitatii 

specifice, modificari in compozitia specifica prin aparitia de specii 

oportuniste, reducerea pruductivitatii, boli si daunatori 

•Ecosistemul trebuie sa fie capabil de auto-sustenanta 

•Nu trebuie sa afecteze negativ sistemele invecinate 

 

Complexitatea problemei face imposibila o evaluare corecta prin utilizarea 

unui singur indicator 

 

 



Agroecosistemele 

Indicatori de stare 

•Prezenta organismelor endogee care  

recicleaza nutrienti in forma corecta si cantitatea corespunzatoare 

•care controleaza daunatorii 

•responsabile de structura solului 

•care descompun substantele toxice 

•Producatoare de hormoni si substante chimice ce stimuleaza 

cresterea plantelor 

•O compozitie chimica echilibrata a solului 

 

 



Bioindicatori ai poluarii solului in agroecosisteme 

 

Bacteriile – libere, sau rizobacteriile (fixatoare de 

azot), stimuleaza cresterea, intervin in controlul 

patogenilor – unele sunt patogene  

Fungii – descompun celuloza si lignina, iar ciupercile 

din micorize sunt benefice dezvoltarii plantelor 

Microfauna – protozoarele si nematodele – elemente 

cheie ale lanturilor trofice detritivore; marimea acestor 

populatii reflecta populatiile de bacterii si fungi 



Mezofauna solului 

Colembolele - populatiile de colembole cresc 

odata cu degradarea solului 

 

Acarienii – unele specii sunt corelate cu 

degradarea solului iar altele cu starea de 

normalitate 

 

 

 

 

Larvele dipterelor sapatoare 

http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/ftp/bwiegman/fly_html/diptera.html


Macrofauna solului 

 

Lumbricidele – indicator sensibil al conditiei solului 

Afectate de cantitatea de materie organica disponibila ca 

sursa de hrana 

 

Toleranta diferita la modificari de pH, pesticide, etc. 

Parametri analizati – numar de specii, abundenta 

biomasa, concentratia anumitor substante 


