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Notiuni introductive 

 

 

 

Un indicator este un semn sau un semnal care înglobează un mesaj complex, potenţial de la 

mai multe surse într-o manieră simplificată.  

Un indicator ecologic este definit ca fiind o variabilă, un index de variabile, sau un model 

care caracterizează un ecosistem sau una dintre componentele sale critice.  

Un indicator poate reflecta atributele biologice, chimice sau fizice ale condiţiei ecologice. 

Utilitatea primară a unui indicator este aceea de a caracteriza starea curentă şi de a depista şi 

prevedea modificările semnificative. 

Termenul de bioindicator este utilizat pentru organisme sau asociaţii de organisme care 

răspund la prezenţa poluantului prin modificări ale funcţiilor vitale, sau care acumulează 

poluanţi. 

Motivaţia utilizării bioindicatorilor: 

 Determinarea directă a efectelor biologice 

 Determinarea efectelor sinergice sau antagoniste a unor poluanţi multipli 

asupra unui organism 

 Recunoaşterea rapidă a efectului pe care poluantul îl are asupra organismelor, 

inclusiv omul 

 Cost relativ redus comparativ cu metodele de măsurători 

Marele potenţial al bioindicatorilor pentru monitoringul mediului este adesea confruntat cu 

probleme dificile de metodologie rezultate din utilizarea “instrumentelor vii de “măsură”. 

Efectul încărcăturii poluantului în mediu nu poate fi întotdeauna clar diferenţiat de factorii 

de stres natural. Lipsa experienţei practice cu anumiţi bioindicatori fece dificilă uneori o 

interpretare corectă a datelor în special dacă nu sunt disponibili termeni de comparaţie.   

Cercetările intensive din ultimele decenii au furnizat numeroşi bioindicatori care satisfac 

necesităţile de convenienţă, standardizare, cost şi capacitate de evaluare. 

Bioindicatorii sunt în mod obişnuit grupaţi în două categorii, bioindicatori de acumulare şi 

de răspuns. 

Bioindicatorii de acumulare stochează poluanţii fără a manifesta modificări metabolice 

Bioindicatorii de răspuns reacţionează prin modificări celulare sau simptome vizibile chiar 

şi la cantităţi mici de substanţă 

 

Biomonitoringul este grupat în: 

Biomonitoring pasiv – reprezentat de utilizarea organismelor, asociaţiilor de organisme sau 

părţilor din organisme care sunt un component natural al ecosistemului investigat şi care 

apar spontan în acesta 

Biomonitoring activ – include toate metodele prin care organismele sunt introduse în 

condiţii controlate în habitatul care urmează a fi monitorizat. 

 

Definiţia termenului de bioindicator 

 

 

 

Definiţia extensivă a termenului de bioindicator, dată de Blandin (1) acoperă trei niveluri de 

organizarea a materiei vii: nivelul celular şi tisular, nivelul organismic (specie) şi nivelul 

populaţional (care constituie comunităţile).  
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La nivel celular şi tisular au fost identificaţi biomarkeri. Contaminanţii pot penetra celulele 

organismelor expuse şi modifică funcţionarea celulară. Modificările de compoziţie, de 

concentraţie sau de activitate a unor substanţe reprezintă markeri biochimici care pot fi 

detectaţi prin dozări specifice. Markerii biologici sunt aşadar indicatori ai expunerii la o 

substanţă toxică aplicabili atât pe teren cât şi în laborator.  

Principalele metode de detectare a toxicităţii prin utilizarea biomarkerilor sunt: 

 Inducerea de către poluanţii organici a mono-oxigenazelor legate la cytocrom P 450 

 Inducerea metalotioneinelor de către metale 

 Inducerea enzimelor de conjugare de fază 

 Inducerea enzimelor de stres oxidativ 

 Inducerea proteinelor de stres 

 Inhibarea acetilcolinesterazei 

 Activitatea ATP-azei Na/K dependentă  

 Disfuncţionalităţi în sinteza hemului şi  a porfirinelor (hemoglobina) 

 Detectarea modificărilor lanivelul ADN (genotoxicitate) 

  

BIOTESTELE 

Sunt practicate pe organisme test. Puse la punct într-un context experimental în funcţie de 

procedurile standardizate, biotestele măsoară răspunsul  fiziologic sau comportamentul 

indus de un poluant toxic asupra unui eşantion de organisme selecţionate în funcţie de 

sensibilitatea lor la substanţa chimică şi de reproductibilitatea răspunsului. Variabilele 

măsurate la organismele teste sunt rata mortalităţii, creşterea, rata reproductivă, activitatea 

respiratorie, producerea luminii de către bacterii, mobilitatea la nevertebrate şi peşti, 

mişcarea valvelor sau activitatea de filtrare la bivalve.  

Anumite specii prezintă o mare capacitate de acumulare de substanţe toxice sau potenţial 

toxice, ele fiind astfel utilizate ca şi indicatori a nivelului de contaminare chimică şi 

radioactivă în diverse medii. Aceşti indicatori pot servi la evaluări de risc sanitar în măsura 

în care ei sunt reprezentativi în ceea ce priveşte transferul  contaminanţilor spre om prin 

lanţurile trofice. 

 

Generalitati privind potentialii bioindicatori in utilizati monitoringul ecosistemelor 

   

 

Aceste prime două categorii de indicatori biologici fac obiectul ecotoxicologiei, care poate 

fi definită ca fiind ”disciplina care studiază cantitativ şi calitativ efectele nefaste ale 

poluanţilor chimici asupra ecosistemelor inclusiv impactul asupra omului” sau mai concis 

toxicologia mediului. 

La nivelul comunităţilor, indicatorii biocenotici sunt bazaţi pe structura populaţiilor: Ei se 

înscriu într-un cadru conceptual diferit de cel al ecotoxicologiei în măsura în care sistemul 

natural este obiectul central al ecologiei. Structura biologică este caracterizată prin bogăţia 

de specii şi prin proporţia relativă sau prezenţa anumitor taxoni. 

Pe lângă metodele clasice de descriere şi interpretare a compoziţiei populaţiilor (diversitatea 

taxonomică, frecvenţă, abundenţă), indicatorilor biocenotici permiţând diagnosticarea 

contaminărilor sau ale altor modificări ale habitatului fizic. 

În apele continentale calitatea este măsurată fie prin absenţa taxonilor reprezentativi pentru 

structura biocenotică, fie prin prezenţa speciilor al căror profil ecologic este cunoscut.  

Indicatorii biocenotici sunt utili în diagnoză, în general puţin specifici, ei prezentând însă 

avantajul de a reflecta starea de ansamblu a sistemului ecologic.  
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Indicii saprobiotici care se bazează pe cunoaşterea profilului ecologic al bacteriilor, algelor 

protozoarelor. Ei caracterizează gradul de poluare organică a apelor dulci. Este vorba de un 

sistem  de evaluare din ce în ce mai puţin utilizat.  

Indicii diatomici: reprezintă o serie de indici de calitate biologică, doi dintre ei au dat 

dovadă de capacitatea de a răspunde la poluarea organică salină şi la eutrofizare. 

Indicii de calitate biologică fondat pe variabilitatea taxonomică a macronevertebratelor 

bentonice şi prezenţa taxonilor indicatori (în special larve de insecte), sunt din ce în ce mai 

folosiţi actual. 

 

În mediile în care prelevările directe de organisme sunt dificile sau chiar imposibile se 

recurge la substrat artificial imersat timp de câteva săptămâni care permite studiul faunei 

care îl colonizează şi eventual determinarea unui indice de calitate biologică potenţială. În 

lacuri au fost elaboraţi indici cu semnificaţie trofică bazaţi pe oligochete şi moluşte. Marea 

diversitate taxonomică a oligochetelor din sedimentele fine permite utilizarea de indici care 

caracterizează alte tipuri de poluare cum este cazul contaminării sedimentelor cu metale 

grele.  

În ceea ce priveşte peştii, biomasa şi structura populaţiilor (compoziţie specifică, frecvenţă 

relativă) sunt evaluate plecând de al inventarii adesea parcticate prin pescuit electric. Pe 

lângă compoziţia specifică, este admis faptul că abundenţa principalelor specii şi/sau 

prezenţa /absenţa speciilor caracteristice unui habitat sunt informaţii pertinente care 

trebuiesc luate în calcul. 

Indicele de integritate biotică a fost dezvoltat pornind de la trei niveluri structurale, 

individual, populaţional şi comunităţilor 

Plantele acvatice constituie de asemenea un ansamblu biologic sensibil la calitatea apei, la 

caracteristicile hidrodinamice şi sedimentologice. Au fost definiţi mai mulţi indici pornind 

de la comunităţile de macrofite, corelaţi cu nivelul trofic sau cu tipul poluarii chimice, dar 

necesită în general teste complementare.  

Experimentele realizate pe mesocosmos, ecosisteme simplificate, care reprezintă un 

intermediar între bioteste şi indicatorii ecologici. Ele permit efectuarea de experimente în 

situri bine adaptate cuantificării procesului de toxicitate şi transferului biologic al 

poluanţilor.  

Bioindicatorii nu au aceeaşi pertinenţă ecologică, acelaşi timp de răspuns,aceeaşi 

specificitate sau acelaşi caracter predictiv. După Adams (1990), bioindicatorii pot fi 

clasificaţi în funcţie de pertinenţa toxicologică sau ecologică şi în funcţie de timpul lor de 

răspuns.  

Din punct de vedere toxicologic, biomarkerii sunt în general extrem de eficienţi, 

determinarea lor este rapidă şi sunt specifici unui anumit tip de poluant. Faptul că 

modificările sunt măsurate la nivel subletal face din aceşti indicatori, sisteme de alertă 

precoce. Analiza lor poate fi de asemenea automatizată, însă sunt insuficienţi ca şi 

modalitate, (mijloace) de predicţie a impactului.  

Biotestele prin marea lor diversitate ocupă o poziţie centrală pe axa reprezentativitate – timp 

de răspuns.  

Indicatorii biocenotici care  se bazează pe structura edificiului biologic au o deosebită 

semnificaţie ecologică, dar sunt în general puţin specifici pentru un anumit tip de impact. Ei 

sunt însă excelente instrumente în evaluare a consecinţelor modificărilor fizice ale 

habitatului. 

 

Nevertebratele ca bioindicatori 

Studiul nevertebratelor furnizează o serie de avantaje pentru evaluarea stării ecosistemelor, 

inclusiv funcţionarea acestora, datorită faptului că sunt uşor de monitorizat. 
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Neveretbratele sunt utile în acest tip de studii din mai mute motive:  

 Majoritatea biodiversităţii globale este dată de nevertebrate. Insectele şi alte nevertebrate 

constituie cea mai mare parte a biomasei date de faună 

 Sunt importante în producerea de energie şi materiale esenţiale şi în ciclurile 

biogeochimice 

 Sunt ideale pentru studii deoarece au cicluri de viaţă scurte, rată reproductivă crescută, 

creştere populaţională rapidă 

 Au un 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. 

 Servesc ca vectori şi rezervoare pentru o serie de boli şi au un impact major în sănătatea 

populaţiei umane.  

 Sunt componenţi critici ai numeroase ecosisteme şi ai funcţionării acestora şi pot 

reprezenta un excelent bioindicator ai stării solului şi vegetaţiei. Sunt indicatori sensibili la 

modificări şi pot fi utilizaţi pentru a monitoriza schimbările survenite în mediu pe termen 

scurt şi pe suprafeţe mici. 

 

Reţeaua trofică terestră a fost sugerată ca fiind principal indicator al stării ecosistemelor. 

Scăderea activităţii bacteriene şi fungice, modificarea raportului dintre biomasa fungică şi 

bacteriană, diminuarea numărului sau diversităţii protozoarelor, alterarea numărului 

nematodelor, structura comunităţilor de nematode, sau indicelul de maturitate toate acestea 

pot indica probleme serioase înainte ca vegetaţia să fie afectată.  

Lepidopterele sunt un exemplu de fitofage forestiere care reprezintă un bun indicator al 

diversităţii totale a ecosistemelor. Ele sunt relativ uşor de observat în teren iar rolul lor 

funcţional este bine cunoscut. Abundenţa şi diversitatea lor este corelată direct cu prezenţa 

plantelor gazdă, datorită faptului că ele sunt în general monofage. Fluturii în schimb au o 

gamă foarte variată de prădători, inclusiv artropode prădătoare şi parazite, paseriforme, 

chiroptere, rozătoare şi alte mamifere mici. Alte grupe de insecte fitofage pot oferi 

oportunităţi similare şi pot constitui monitori ai funcţionării ecosistemelor sau ai diversităţii.  

 

Utilizarea vertebratelor ca bioindicator 

Numeroase specii de vertebrate au ca sursă de hrană nevertebrate sau alte vertebrate, unele 

indică starea ecosistemelor iar unele prin prezenţa absenţa lor sunt indicatori ai unui mediu 

degradat.  

Disitribuţia şi starea populaţiilor de carnivore mari este unul dintre exemplele de indicatori 

ai habitatelor modificate: aceste specii sunt sensibile la modificările antropice.  

 

Utilizarea plantelor ca bioindicatori 

Plantele indicatoare servesc ca bioindicatori de stare şi ai poluării. Conceptul nu este nou, 

începând cu Clemments (1920) care sugerează utilizarea plantelor ca indicatori ai 

comunităţilor vegetale. Alţi autori au extins conceptul în diverse direcţii. De ex. Nygaard 

(1949) clasifică starea trofică şi gradul de eutrofizare a apei prin calcului raportului dintre 

numărul de specii algale din diverse grupe taxonomice. Westveld (1954) utilizează plantele 

pentru a descrie calitatea sitului, iar Anderson (1986) – şi mulţi alţii – identifică indicatori 

vegetali de stare. 

Au fost identificate o serie de grupe de licheni, briofite, plante vasculare şi specii de plante 

vasculare, care pot servi pentru caracterizarea şi clasificarea diverselor condiţii de mediu. 

Aceste  
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condiţii includ: calitatea aerului, nivelul de carbonaţi, nivelul cursului de apă (ridicat, 

scăzut),  nivelul azotului, prezenţa metalelor, temperatura solului, textura solului  

(granulară, fină). 

 

Un număr mare de specii de licheni şi specii de briofite, pot fi utilizate pentru a caracteriza 

calitatea aerului, sarcină utilă în managementul unei largi categorii de păduri şi alte arii.  

Plantele vasculare şi plantele vasculare rare şi potenţial rare pot fi utilizate ca bioindicatori 

ai solului alcalin (bogat în carbonaţi), păşunatului intensiv, prezenţei metalelor, temperaturii 

scăzute , texturii granulare  şi alte condiţii.  

Talofitele sunt indicatori valoroşi pentru pădurile mature, astfel au fost identificate specii de 

licheni crustoşi indicatori ai continuităţii temporale în vechile păduri boreale de conifere. 

Termenul de continuitate temporală se referă la gradul în care tipuri specifice de habitat – în 

acest caz pădurile boreale bătrâne – ocupă continuu o regiunea geografică de-a lungul 

timpului. Studii au arătat că întreruperea continuităţii temporale a pădurilor bătrâne este 

legată de o dispariţie a speciilor sensibile strâns asociate cu acest tip de habitat, deoarece nu 

au avut destul timp pentru recolonizare sau au lipsit sursele pentru recolonizare.  

 

Bioindicatori ai stării ecosistemelor terestre 

 

Lichenii pot fi utilizaţi de asemenea ca şi bioindicatori ai unor variate probleme de mediu 

cum ar fi calitatea aerului, acumularea metalelor grele în sol, aciditatea sau alcalinitatea 

solului, regim de păşunat, incendiere şi alte condiţii. După cum am menţionat nevertebratele 

pot servi de asemenea ca şi un excelent sistem de avertizare asupra  modificărilor din mediu, 

existente sau iminente. Prelevarea unei mici părţi a faunei de nevertebrate poate de 

asemenea servi la clasificarea diversităţii întregii faune de nevertebrate. de ex, Oliver and 

Beattie (1996) au descoperit faptul că monitorizarea şi evaluarea biodiversităţii 

neverebratelor terestre  în pădurile australiene poate fi realizată prin analiza atentă a 
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morfospeciilor de nevertebrate ( specii cu aceeaşi morfologie) – în principal furnici, 

coleoptere şi araneide. Rezultatele lor au evidenţiat cele mai relevante grupe de nevertebrate 

în realizarea acestor studii, precum şi cele mai bune metode şi perioade de prelevare, pentru 

realizarea unui monitoring elocvent. 

 

Utilizarea amfibienilor 

Amfibienii acvatici sunt organismele cele mai sensibile şi implicit cei mai buni bioindicatori 

ai precipitatiilor acide şi degradării calităţii apei. Declinul şi dispariţia populaţiilor de 

amfibieni a putut fi legată de o serie de alte modificări la nivelul mediului, printre care 

poluarea chimică, precipitatiile acide, radiaţiile UV în exces, introducerea specilor exotice, 

patogeni, exploatare de către om, şi fluctuaţii naturale ca şi diminuarea umidităţii, 

diminuarea ozonului atmosferic. Astfel amfibienii trebuie consideraţi ca un grup indicator 

crucial şi să fie analizat ca atare.  

 

 

 

 

 

BIOMARKERI-BIOTESTE-INDICATORI BIOCENOTICI 

 
 

TEHNICI MOLECULARE 

Ultimul deceniu a inregistrat o explozie în ceea ce priveşte numărul şi varietatea de analize 

moleculare legate de expunerea şi toxicitatea precum şi bioaccesibilitatea incluzând sisteme 

raportoare moleculare şi biomarkeri moleculari 

 

SISTEME RAPORTOARE MOLECULARE BACTERIENE 

Bioraportorii celulari măsoară răspunsul intracelular al unui microorganism (bacterii) la un 

semnal extracelular chimic sau fizic, putând astfel realiza o măsurare indirectă a 

concentraţiei contaminantului şi a gradului său de solubilitate (bioaccesibilitate). Utilitatea 

acestor sisteme bioraportoare derivă din facilitatea cu care este măsurat semnalul (în general 

bioluminescenţă). Mai mult, datorită faptului că răspunsul pentru numeroşi bioraportori cu 

specificitate chimică se referă la contaminantul care traversează membrana celulară, aceste 

teste pot fi relevante şi pentru alţi receptori ecologici.  

Majoritatea bioraportorilor se bazează pe o construcţie diferită a ADN care este inserată în 

cromozomul bacterian, care apoi va fi pusă în contact cu o probă contaminată. ADN -ul 

modificat leagă genele care răspund la prezenţa contaminantului de “gene raportoare” al 

căror răspuns poate fi uşor detectat. Frecvent utilizate sunt grupurile luxCDAB sau luxAB, 

seturi de gene provenite din bacteria marină Vibrio fisheri responsabile de fenomenul de 

bioluminescenţă 

Alte gene raportoare frecvent utilizate sunt luc – responsabilă de sinteza luferazei la licurici, 

lac-Z care sintetizează beta – galactozidaza  

După o perioadă de incubaţie corespunzătoare în care organismul este în contact cu proba, 

semnalul este citit cu un “luminometu” sau alt aparat (Reid et al.,1998; McGrath et 

al.,1999;Shaw et al.,2000). Recent este tot mai frecvent utilizată gena pentru proteina verde 

fluorescentă izolată de la meduza Aequorea victoria (Tsien, 1998;Cha et al.,1999; Hansen 

and S ø rensen,2000;Joyner and Lindow,2000;Stiner and Halvorson,2002), datorită usoarei 

detecţii şi costului metabolic minim necesar celulor gazdă.  

În funcţie de ADN ul modificat bioraportorii pot avea specificitatea îngustă sau intenţionat 

largă. În primul caz, raportorul este destinat să răspundă la un singur produs chimic organic 
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sau anorganic, astfel încât răspunsul la un alt compus este considerat indezirabil. 

Majoritatea raportorilor sunt bazaţi pe raportori şi proteine reglatoare ale transcripţiei care 

răspund la un anumit compus (e.g.,Hg(II),arsen, zinc, cupru, cadmiu, plumb, toluen, 

naftalen) (Selifonova et al.,1993;Heitzer et al.,1992,1994;Taurianen et al.,1998;Stiner and 

Halverson,2002). De ex anumiţi bioraportori au fost creaţi astfel încât bioluminescenţa să 

fie declanşată în prezenţa contaminantului ţimtă şi să poate fi cuantificată.  

Dacă se doreşte o specificitate mai largă, raportorul este constituit să capteze răspunsul 

fiziologic faţă de o gamă largă de contaminanţi. Acest tip de AND este totodată bazat pe 

utilizarea elementelor promotoare constitutive, caz în care bioluminescenţa este înregistrată 

ca o măsură a activităţii celulare şi elemente promotoare care exprimă un răspuns simetric la 

stresul celular (ex. promotorul recN) şi elemente promotoare ale proteinelor de stres tip şoc 

termic. 

Bioraportorii au potenţialul să furnizeze în timp real date referitoare la accesibilitatea 

compusului, însă durata scurtă de viaţă a bacteriilor nu este întotdeauna optimă pentru 

dezvoltarea biosenzorilor capabili să monitorizeze pe termen lung contaminanţii apoşi sau 

gazoşi. O altă problemă limitativă a biosenzorilor este sensibilitatea lor limitată care se 

înscrie în limita de 1nM pentru anumite metale, toluen, naftalen, dar poate fi cu câteva 

ordine de magnitudine mai mare pentru alţii. De asemenea, bioraportorii pot avea stabilitate 

genetică limitată, rezultatele lor pot fi confundate datorită nespecificităţii (numeroşi senzori 

metalo-specifici se confruntă cu această problemă), poate exista un răspuns substanţial de 

background şi pot fi de asemenea efecte matrix sau răspunsuri semnal.  

 

În general această tehnică este utilizată atât pentru metale, cât şi pentru compuşi organici.  

Majoritatea sistemelor de tip bioraportor se bazează pe contactul intim dintre raportor şi 

matricea de mediu, astfel testul utilizează extracte de sol sau sedimente, soluţia în care este 

suspendată bioraportorul conţinând cât mai puţină apă, pentru a se păstra cât mai fidele 

condiţiile din mediu.  

  

Biomarkeri 
Biomarkeri reprezintă răspunsuri ale organismelor vii care pot indica expunerea la 

contaminanţi, să prognozeze efecte nocive, sau să prezinte efecte nocive (Timbrell, 1998). 

Un biomarker este un răspuns biochimic, fiziologic sau morfologic (cel mai frecvent la nivel 

molecular), dar nu un indicator populaţional sau ecosistemic. Răspunsul unui biomarker 

arată dacă un contaminant 

 este prezent în mediu 

 este accesibil organismelor 

 este prezent în concentraţii suficient de mari şi timp suficient de îndelungat în ţesuturile 

şi organele urmărite, pentu a determina un răspuns 

Biomarkerii se clasifică în biomarkeri de expunere şi biomarkeri de efect. Un biomarker de 

expunere indică prezenţa unui xenobiotic sau produşii lui metabolici sunt rezultatul 

interacţiunii dintre un xenobiotic şi anumite molecule sau celule ţintă (de ex formarea unui 

produs macromolecular). Aceşti biomarkeri sunt utili în primul rând, atât în studii ecologice 

cât şi medicale, în stabilirea dozei contaminanţilor, furnizand informaţii asupra expoziţiei pe 

termen lung şi a carcinogenezei.  În general aceşti biomarkeri reflectă expunere recentă, 

dacă nu, trebuie luată în considerare perioada de înjumătăţire. Biomarkerii de expunere sunt 

mult mai convenabil de determinat. De ex un contaminant sau metaboliţii lui pot fi frecvent 

puşi în evidenţă în probe de sânge, urină, lapte, fecale, ca şi ţesuturi prelevate prin biopsie 

sau necropsie.  În timp ce produşii macromoleculari furnizează un anumit grad de 

specificitate şi senzitivitate, ei sunt costisitor de evaluat şi nu întotdeauna corelaţi cantitativ 

cu expunerea.  
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Biomarkerii de eefct indică în mod indirect expunerea şi sunt definiţi ca orice alterare 

biochimică, fiziologică, sau de alt tip, măsurabilă la nivelul unui organism, (care poate fi 

recunoscută ca fiind o stare de depresie sau boală). Aceasta include inducerea unor proteine 

(ex metalotioneine, şi proteine de şoc termic). Markerii care sunt rezultatul unui efect 

patologic pot fi consideraţi separat de cei care reflectă leziuni metabolice. Observaţiile 

clinice sau comportamentale pot de asemenea fi considerate ca un tip special de biomarkeri. 

Biomarkerii de efect variază mult în ceea ce priveşte specificitatea, senzitivitatea, utilitatea 

şi fezabilitatea. Utilizarea biomarkerilor este uneori îngrădită de faptul că aceştia indică 

efectul cumulativ al interacţiunii dintre diferitele substanţe şi reflectă integrarea spaţială şi 

temporală a expoziţiei. În mod ideal diferiţi biomarkeri ar trebui utilizaţi pentru diverse 

categorii de compuşi. Biomarkerii pot fi utilizaţi ca semnale imediate ale expunerii la o 

substanţă nocivă. Utilizarea lor pe perioade lungi de timp poate fi greu de interpretat dacă 

nu există informaţii suficiente asupra efectului.  

Specificitatea biomarkerilor scade odată cu creşterea nivelului de organizare, astfel markerii 

moleculari sunt mai specifici decât cei de organe sau organismici.  

Este relativ greu de corelat rezultatele din laborator cu cele din teren datorită diferenţelor 

interspecifice şi impactului ecologic.  

Cele mai comune metode de determinare a modificărilor apărute la nivelul ADN sunt: 

măsurători directe ale modificărilor ADN; evaluarea procesului reparator al ADN; 

determinarea mutaţiilor prezente. Metalotioneinele reprezintă o clasă de molecule proteice 

mici, bogate în cisteină, care sunt capabile să lege ioni metalici, inductibile de către ionii de 

Cd, Cu, Hg, Zn, Co, Bi,Ni, Ag. Citocromii P450 sunt o clasă de hemoproteine prezente la 

un număr mare de organisme şi în toate ţesuturile mamiferelor, în special în ficat. Ele sunt 

inductibile de către o serie de substanţe organice. 

Unul dintre cei mai studiaţi biomarkerii este producerea proteinelor de stres. O largă 

varietate de organisme de la bacterii la om produc proteine care oferă o anumită rezistenţă la 

efectul nociv manifestat la nivel celular. Aceste proteine au fost iniţial descrise în celule la 

Drosophyla în timpul expunerii la temperaturi ridicate şi au fost denumite “proteine de şoc 

termic”. Ulterior s-a descoperit faptul că o serie de factori de stres pot induce  sinteza unor 

proteine fiind intodus ulterior termenul de “proteine de stres”. Sinteza proteinelor de stres 

poate fi indusă atât de metale cât şi de compuşi organici. Se cunosc câteva familii de 

proteine de şoc clasificate după greutatea lor moleculară : Hsp90, Hsp70, chaperonina şi 

cele cu greutate moleculară mică. S-a demonstrat că Hsp 70 poate fi utilizată pentru a 

monitoriza expunerea lumbricidului Lumbricus terrestris la diferiţi contaminanţi din sol. 

Analiza ţesutuli tubului digestiv de la Lumbricus terrestris relevă prezenţa proteinelor din 

familia Hsp70 at’t în urma expunerii la şoc termic (control pozitiv) cât şi în urma expunerii 

la diferite substanţe toxice din sol: chloroacetamida şi pentachlorofenol ca şi metal gerele 

(Pb 
+2

, Cu 
+2

, Hg 
+2

) 

Animale necontaminate transbordate în medii contaminate pot fi utilizate pentru studii de 

disponibilitate.  

 

Tehnici de expresie genică 

Tehnicile de expresie genică, ca şi alţi biomarkeri cuantifică un răspuns molecular la 

prezenţa unui contaminant. În acest caz răspunsul este o alterare a expresiei genice la nivelul 

trascripţiei detectat prin măsurători ale diferitelor tipuri de ARNm. Principiul acestei tehnici 

constă în faptul că expunerea unui organism la o substanţă contaminantă duce la formarea 

unui tip particular de ARNm care va determina sinteza unei proteine şi un răspuns celular 

corespunzător. Asemenea biomarkeri genomici, pot funcţiona cu specificitate variată. 

  

Tehnici la nivel organismic 
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O serie de bioteste la nivel organismic pot fi utilizate atât pentru testarea biodisponibilităţii 

contaminanţilor dar şi pentru validarea testelor fizice şi chimice. Biotestele pot fi împărţite 

în general, în două categorii.  

 Teste de concentraţie, care arată direct ceare este conţinutul de contaminant din 

ţesuturi. Asemenea teste sunt comun realizate pe plante, nevertebrate, peşti, anumite păsări 

şi mamifere când speciile în cauză reprezintă receptori de interes. Aceste bioteste nu sunt 

realizabile la nivelul microorganismelor. Cea mai comună analiză este aceea a concentraţiei 

compusului în ţesutul de interes iar când aceasta este măsurată după o expunere prelungită, 

este vorba despre un test de bioacumulare. 

 Al doilea tip de test este testul de toxicitate care determină concentraţia compusului la 

care se obţine un efect toxic, de exemplu supresarea creşterii sau moartea.    

 

 

Bioteste pe plante 

Biotestele pe plante pot fi utilizate pentru a măsura accesibilitatea unei game largi de 

compuşi organici şi anorganici. Pot fi generate două tipuri de rezultate. În primul rând 

ţesuturile plantei pot fi analizate pentru a determina dacă contaminanţii de interes sunt 

prezenţi la nivele cu potenţial toxic ridicat. A doua abordare este de a măsura vitalitatea şi 

viabilitatea plantei. Dacă planta poate creşte în prezenţa contaminantului atunci se poate 

trage concluzia că acesta nu este prezent în concentraţie fitotoxică. Pentru ambele tipuri de 

teste rezultatele pot fi utilizate atât pentru determinarea accesibilităţii compusului pentru 

plante şi organismele fitofage, dar şi pentru a estima accesibilitatea contaminanţilor pentru 

alte organisme (realizându-se o curelaţie între concentraţia plante –animale). Aceste tipuri 

de teste au fost utilizate în agricultură de decenii, şi de asemenea pentru validarea testelor 

realizate cu microorganisme. De exemplu, testele de creştere sunt în mod obişnuit utilizate 

pentru o mai bună înţelegere a accesibilităţii ierbicidelor. O serie de teste s-au concentrat pe 

identificarea deficienţelor în elemente particulare, dar sunt uşor de adaptat pentru evaluarea 

toxinelor. Concentraţia compuşilor toxici în plante a fost utilizată pentru a evalua efectul 

contaminării solului, ca şi accesibilitatea tratamentelor in situ pentru reducerea acestor 

efecte.  

Studiile în teren au o durată de cel puţin două sezoane de creştere, în timp ce studiile în 

medii controlate întâmpină adesea dificultăţi în mimarea modificărilor survenite în timp. În 

funcţie de scop răspunsurile urmărite sunt: simptome vizibile ale toxicităţii, întârziere a 

creştere, sau simpla diminuare a biomasei, analiza ţesuturilor plantelor. Studiile în teren sau 

în medii controlate sunt mai de durată şi mai costisitoare decât dozarea directă a 

substanţelor, dar sunt necesare pentru estimarea efectelor poluanţilor. 

Alegerea testelor trebuie să ia în calcul, pe lângă scopul urmărit şi specia vegetală analizată, 

condiţiile experimentale, rolul contaminantului de interes în nutriţia plantei şi felul în care 

acesta interacţionează cu diverşi nutrienţi. De exemplu, metalele prezente în sol, sub formă 

de săruri, sunt mult mai accesibile plantelor decât concentraţii comparabile prezente în situri 

cu contaminare istorică. Este de asemenea important de înţeles mecanismul prin care 

contaminantul este cel mai susceptibil de a cauza efect negativ asupra sănătăţii. În anumite 

cazuri contaminanţii pot să nu fie fitotoxici, dar se pot acumula în ţesuturile plantelor şi pot 

determina efecte adverse la consumatori.  

Metalele 

Utilitatea testelor pe plante pentru a estima bioaccesibilitatea metalelor este dependentă de 

metalul investigat, traseul şi compuşii intermediari, precum şi potenţialul toxic al acestuia. 

De ex. Zn, Ni, Cu şi Mn  sunt cunoscute ca fiind toxice pentru plante în condiţii de teren. 

Pentru aceste elemente, în cazul evaluării accesibilităţii, trebuie luată în considerare 
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toxicitatea potenţială. Pentru alte elemente, concentraţia în ţesuturile plantelor, nu variază 

mult nici în condiţiile creşterii concentraţiei în sol de câteva ori.   

În general, Cd, Pb, As, Cr Co nu sunt fitotoxice chiar în cazul unei contaminări severe a 

solului. Mai mult, Pb, As Cr şi Co nu sunt absorbite în general de către plante în cantităţi 

măsurabile. În cazul în care aceste patru metale au fost raportate ca fiind fitotoxice aceasta 

se datora concentraţiei la nivelul rădăcinilor, nu în părţile aeriene (consumabile) ale plantei. 

Pentru aceste metale, plantele nu sunt cele mai sensitive şi consumul plantelor nu este 

relevant pentru procesele de bioacumulare la organismele superioare. Pentru alte metale, 

consumul de plante cu concentraţii crescute de metale poate fi o cale importantă de 

contaminaree, chiar dacă metalul nu este toxic pentru planta propriu-zisă. Se cunosc de 

exemplu cazuri de decese la om rezultate în urma ingestiei de plante cu concentraţii crescute 

de Cd (Kobayashi, 1978). Cu toate că simpla concentraţie a Cd în plante nu este suficientă 

pentru a determina efectul asupra consumatorilor, aceasta este un important bioindicator al 

gradului de accesibilitate a compusului. De asemenea, diferitele specii animale se pot hrăni 

cu diverse părţi ale plantelor, care acumulează diferit elementele toxice.  

Plantele sunt considerabil mai sensibile decât alte organisme la Mn şi în special la Zn. 

Fitotoxicitatea Zn este una dintre principalele probleme ale excesului de Zn în sol, datorită 

faptului că Zn determină moartea plantelor la concentraţii mai mici decât cele care 

determină efecte negative asupra animalelor, fitotoxicitatea împiedică astfel transmiterea 

metalului la consumatori. Concentraţiile Zn în plante sunt utilizate de asemenea pentru a 

estima accesibilitatea metalului în funcţie de tratamente cu diferite amendamente. Este 

important de luat în considerare faptul că nu concentraţia unui singur metal este asociată cu 

toxicitatea la toate speciile vegetale. Douăzeci de varietăţi de Glycine maxima crescute pe 

soluri cu aceeaşi concentraţie în Zn au acumulat diferit metalul şi impicit au dezvoltat reacţii 

diferite la prezenţa lui. Patru varietăţi de Hordeum vulgare crescute în aceleaşi condiţii au 

prezentat concentraţii de Zn cuprinse între 52 - 127mg/kg. Concentaţiile toxice depăşesc 

200 mg/kg (500-1500).  În unele cazuri toxicitatea anumitor elemente este asociată cu 

deficienţa altora. De ex. toxicitatea Zn, Cu şi Ni poate fi asociată cu cu deficitul de Fe. 

Compuşii organici 

Utilizarea biotestelor pe plante pentru a testa accesibilitatea compuşilor organici pentru 

plante şi animale nu este foarte bine documentată, testele de germinaţie şi creştere a 

plantelor sunt în general utilizate pentru evaluarea eficienţei ierbicidelor, dar aceste 

substanţe organice sunt concepute astfel încât să ie accesibile doar pentru anumite categorii 

de plante. În general acumularea acestor compuşi în plante pare să fie minimă, probabil 

datorită faptului că ei nu sunt esenţiali creşterii. Compuşii hidrofili nu trec uşor de porţiunea 

lipidică a membranei plasmatice la nivel radicular, în timp de compuşii hidrofobi pot 

penetra membrana dar nu pot pătrunde în xilem pentru a fi transportaţi în celelalte ţesuturi. 

Măsurarea compuşilor organici în ţesuturile plantelor este de asemenea dificilă. În general 

este necesară marcarea radioactivă. Studiile au arătat că anumite specii vegetale 

metabolizează compuşii organici după absorbţia lor (probabil cu contribuţia rizosferei şi a 

microorganismelor endofite. 

Aceasta este cauza pentru care biotestele pe plante nu sunt viabile în cazul compuşilor 

organici.  

Bioteste care utilizează nevertebratele 

O serie de teste sunt utilizate pentru a determina gradul de acumulare a compuşilor organici 

şi a metalelor în nevertebrate. Aceste teste pot utiliza substrate specifice sau pot fi studii 

experimentale care sunt utilizate pentru predicţia acumulării potenţiale a contaminantului. 

Variabilele urmărite sunt, acumularea în diverse ţesuturi, alterarea creşterii şi reproducerii, 

mortalitatea. Astfel, asemenea studii pot reprezenta o măsură directă sau indirectă a 

accesibilităţii. 
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Au fost dezvoltate bioteste utilizând reprezentanţi ai principalelor grupe de nevertebrate din 

sol - protozoare, nematode (Coenorhabditis), anelide (lumbricide), Crustacee (izopode) 

diverse insecte. Cele mai multe studii s-au concentrat însă pe lumbricide şi pe colembole 

(Folsomia candida). Oligochetele terestre ca şi Lumbricus terrestris, Eisenia foetida, 

Allolobophora chlorotica, Aporectodea caliginosa, trăiesc săpând galerii în sol în stratul 

ssuperficial bogat în materie organică. Ele sunt bine studiate, uşor de colectat, se reproduc 

rapid şi reprezintă o parte importantă a majorităţii ecosistemelor terestre, ceea ce le face un 

obiect excelent pentru studiile toxicologice. Cercetările în domeniu au inclus studii de 

acumulare, supravieţuire, reproducere, creştere ca şi o serie de parametri imunologici şi 

fiziologici. În studiile care vizează creşterea şi reproducerea, indivizii adulţi au fost cântăriţi 

înainte de a fi incubaţi în sol cu supliment de diverse substanţe pe o perioadă variabilă (21-

56 zile). La terminarea studiului, aceştia au fost recântăriţi, spălaţi iar coconii colectaţi şi 

număraţi.  

Nematodele, în special Coenorhabditis elegans sunt buni biomonitori ai poluării solului. 

cele mai frecvente studii sunt cele legate de mortalitate şi mai puţin de dezvoltare, dar în 

ultima perioadă s-au dezvoltat forme transgenice cu proteine de şoc termic sau 

metalotioneine legate la beta-galactozidază, pornind de la izopodele terestre.  

O serie de factori trebuiesc luaţi în considerare înainte de luarea unei decizii referitoare la 

tipul de studiu in situ sau în laborator. Principalul avantaj oferit de experimentele de 

laborator îl constituie controlul asupra testului. Dezavantajele constau în gradul de 

reprezentativitate, culturile de nevertebrate pot să difere de populaţiile naturale, în ceea ce 

priveşte capacitatea lor de a acumula poluanţi precum şi toleranţa lor faţă de aceştia. (există 

dovezi ale faptului că populaţiile naturale dezvoltă rezistenţă şi pot acumula toxine în 

cantităţi mai mari decât indivizii din laborator. O altă problemă o reprezintă dacă 

experimentele de laborator sunt conduse pe o perioadă sufficient de lungă pentru a permite 

formarea unei imagini corecte asupra fenomenului (se recomandă căteva săptămâni - o 

lună). De asemenea se pune problema alegerii tipului de substrat, fie că este vorba despre 

sol din teren sau sol de referinţă de laborator, În cazul în care se fac amestecuri de sol 

trebuie să se ţină seama de gradul de omogenizare a particulelor cu conţinut diferit de 

poluant.  

 

 

Teste utilizate pentru sedimente.  

Atât testele de laborator cât şi cele de teren pentru analiza contaminării sedimentelor, sunt 

realizate pe nevertebrate bentonice. Această informaţie poate fi în general obţinută rapid şi 

aplicată în predicţia gradului de contaminare precum şi al acumulării în cadrul reţelelor 

trofice. Se analizează similar nevertebratelor terestre concentraţia substanţei în ţesuturi, 

precum şi răspunsurile funcţionale cum sunt alterarea creşterii, reproducerii şi mortalitatea.  

 

Rate de accesibilitate în sol sau sedimente - Soil or Sediment Availability Ratios 

(SARA) 

 Este o metodă de utilizarea a organismelor pentru a estima accesibilitatea unui compus 

organis sau anorganic vechi faţă de unul recent present în sol sau sedimente. Aceasta se 

realizează prin expunerea organismelor la substrate cu aport recent de substanţe (se adaugă 

substanţe în sol) şi paralel expunerea la substrate cu poluanţi vechi în aceeaşi concentraţie 

(soluri sau sedimente poluate în urmă cu perioadă variabilă de timp). Raportul obţinut între 

concentraţiile la nivelul ţesuturilor dă bioaccesibilitatea relativă. Cel mai frecvent pentru 

aceste studii se utilizează lumbricide (Eisenia foetida). 

Ulitizând SARA, Belfroid et al. (1995) au măsurat bioaccesibilitatea relativă a compuşilor 

hidrofobi, prezenţi de peste 20 de ani într-u sol conatminat. Rezultatele arată că 
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accesibilitatea este cu 3% mai mică pentru compusul vechi faţă de compusul nou introdus în 

substrat. Această metodă prezintă un potenţial sedeosebit pentru evaluarea indirectăa 

bioaccesibilităi substaanţelor chimice prezente în sol sau sedimente pe o anumită durată şi a 

felului în care asocierea contaminanţilor cu faza solidă se schimbă în timp.  

Bioteste de concentratraţie determină de asemenea fracţiunea bioaccesibilă a compuşilor 

asociaţi cu sedimentele, măsurând potenţialul substanţelor de partiţionare în organismele 

bentonice sau alte organisme acvatice. Aceste teste sunt adesea utilizate în calculul 

factorului biotic de acumulare în sedimente BSAF (Biotic Sediment Accumulation Factors). 

Asemenea bioteste sunt mai indicate atunci când contaminanţii nu sunt toxici pentru 

organismele acvatice dar pot suferi procese de bioacumulare şi bioamplificare de-a lungul 

lanţurilor trofice putând deveni puternic toxice la organisme superioare. Acesta este cazul 

pentru o serie de compuşi organici cum sunt PCB şi  dioxina. Nevertebratele bentonice sunt 

tolerante faţă de expunerea la aceşti compuşi datorită faptului că nevertebratele nu conţin 

receptori celulari pentru hidrocarburile aromatice care mediază manifestarea efectului toxic.  

Testele de concentraţie pot fi realizate ca şi în cazul solului, atât pe teren cât şi în laborator. 

Studiile de teren care utilizează nevertebrate indigene cu o istorie cunoscută, sau studiile in 

situ în care nevertebratele sunt plasate în cuşti furnizează o imagine mult mai realistă decât 

studiile de laborator. Studiile in situ pe nevertebrate bentonice sunt adesea cele mai 

dezirabile  datorită faptului că nevertebratele bentonice se hrănesc adesea cu sedimente sau 

meiofaună sau alge asociate cu sedimentele astfel încât în ţesuturile lor, contaminanţii ating 

mult mai rapid concentraţii toxice decât la organismele superioare. Este important de 

determinat dacă nevertebratele au resurse trofice suficiente pentu ca rezultatul să fie 

relevant.  

Principala limitare a studiilor de laborator o reprezintă felul în care se pot imita condiţiile 

naturale în laborator, din mai multe motive: substanţele chimice pot avea nevoie de câteva 

săptămâni, luni sau chiar ani pentru a se lega de compuşi din sediment; felul în care 

sedimentele colectate sunt manipulate pentru a fi utilizate la studiile de laborator poate 

influenţa accesibilitatea anumitor compuşi; adăugarea de substanţe chimice pentru 

experimente poate deranja echilibrul altor compuşi şi pot influenţa accesibilitatea acestora.  

Cele mai frecvent utilizate nevertebrate bentonice sunt viermii, insectele, bivalvele.  

În cazul habitatelor acvatice sărace în sediment (apa interstiţială), sunt utilizate teste de 

durată scurtă, altfel, contaminantul poate să dispară şi testul va subestima bioacumularea şi 

toxicitatea.  

Un alt tip de test este acela care testează bioaccesibilitatea potenţială a contaminanţilor prin 

resuspensia sedimentului într-o coloană de apă. Este vorba despre o extracţie urmată de un 

test de biotoxicitate a lichidului extras. Sedimentele sunt amestecate cu apă în raport de 4:1 

ceea ce determină o modificare a legăturilor contaminant sediment şi creşte accesibilitatea. 

Testul este important pentru contaminanţi care se acumulează via suprafeţe membranare 

cum este cazul branhiilor.    

Bioteste pe peşti 

Peştii sunt utilizaţi în teste legate de contaminarea sedimentelor, atât teste de teren cât şi de 

laborator. Acumularea biocontaminanţilor din sedimente poate avea efect direct asupra 

peştilor şi consumatorilor de peşti, astfel, testele realizate pe peşti pot fi folosite atât pentru 

determinarea efectului nociv al contaminanţilor asupra peştilor, dar şi a felului în care 

aceştia se transmit la nivelele trofice superioare. Studiile in situ furnizează o imagine 

integrată a expunerii la toate sursele (ingestie, contact dermal şi absorbţie la nivelul 

branhiilor). Sunt posibile două tipuri de studii de teren care utilizează peştii ca bioindicatori: 

pot fi colectaţi direct peştii din zona de interes (se pune problema duratei expuneriil 

apoluant, încazul în care indivizii tranzitează zona), sau amplasarea de cuşti conţinând peşti 
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în locaţiiile afectate. Se urmăreşte bioacumularea, concentraţia la nivelul diverselor ţesuturi 

precum şi mai multe răspunsuri fiziologice cum ar fi: supravieţuirea şi creşterea.  

În cazul peştilor este relativ dificil să se facă distincţia dintre diversele surse de contaminare 

– sediment, coloana de apă, hrană. Peştii sunt din această cauză excelenţi integratori ai 

contaminării şi nu pot estima accesibilitatea individuală. O altă problemă a studiilor in situ o 

reprezintă faptul că de cele mai multe ori datorită limitării mişcării peştilor aceştia nu au 

hrană suficientă şi trebuiesc hrăniţi alterându-se în acest fel condiţiile naturale.  

În condiţii de laborator au fost elaborate protocoale standard pentru determinarea acumulării 

şi toxicităţii metalelor grele şi compuşilor organici din apă şi sedimente. Relevanţa 

ecologică a testelor de laborator nu este întotdeauna clară dar este utilă în elaborarea 

modelelor de simulare a acumulării de contaminant în peşti.  

Mamifere şi păsări 

Ca parte a procesului de evaluarea a riscului ecologic atât păsările cât şi mamiferele au fost 

utilizate pentru a monitoriza expunerea la contaminanţi. Cu toate că există câteva diferenţe 

între păsări şi mamifere, există suficiente similarităţi pentru a putea fi considerate împreună 

atunci când facem referire la biotestele de toxicitate şi acumulare. Vertebratele pot fi expuse 

la reziduurile din sedimente, dar bioaccesibilitatea este mai relevantă pentru contaminarea 

solurilor. Acumularea la nivelul ţesuturilor şi toxicitatea, ca şi în cazul peştilor este o 

măsură integrativă a expunerii. Pot fi utilizate animale santinelă atât în condiţii de teren sau 

în sisteme închise în laborator în care solul este prelevat din siturile de interes. Există o serie 

de căi prin care vertebratele pot fi expuse contaminării leagte de sol, incluzând consumul 

direct al plantelor, prăzii şi solului. Totuşi, exceptând unele specii de anserifiorme, ingestia 

directă a solului de către păsări este rară. Astfel mai degrabă testele se bazează pe 

consumelde plante şi pradă, iar contaminanţii sunt consideraţi a fi 100% accesibili (acest 

lucru poate să nu fie  chiar corect în cazul unor substanţe organice sau metale, dar este 

adevărat pentru majoritatea reziduurilor organice neutre, cum este cazul PCB sau DDT). 

Pentru calea consumului de hrană, accesibilitatea contaminanţilor în sol sau sedimente este 

măsurată determinând fracţiunea accesibilă din pradă mai degrabă decât din prădător, 

utilizând testele menţionate anterior pentru nevertebarate şi peşti. De exemplu dacă larvele 

de diptere care trăiesc în sedimente contaminate cu PCB îşi definitivează metamorfoza, vor 

deveni adulţi,care vorfi înghiţiţi de către păsări insectivore. În cazul acesta fracţiunea 

bioaccesibilă de PCB se calculează pornind de la insectă şi nu de la pasăre. Este posibilă 

măsurarea pornind direct de la prădător, de ex. măsurând concentraţia reziduului în dieta 

păsării şi fracţiunea rămasă în materiile fecale.  

În anumite cazuri ingestia directă a solului poate fi o cale importantă de contaminare care 

trebuie luată în calcul. De ex. păsările granivore care ingeră nisip şi pietricele mici pentru a 

le facilita triturarea. Determinarea fracţiunii contaminantului în sol sau sediment care este 

bioaccesibil la nivelul pipotei poate fi realizată prin experimente de hrănire artificială în 

laborator. În cazul păsărilor, ţesutul de interes pentru care se măsoară nivelul 

contaminantului este de obicei oul.  

Alte studii sunt cele de teren care utilizează mamifere şi păsări sălbatice sau domestice. Este 

relativ dificil de estimat fracţiunea de contaminant provenită din sol sau sedimente, datorită 

varietăţii surselor de contaminare la care sunt expuse aceste animale. Totuşi în cazul în care 

utilizarea sitului este bine cunoscută acestea pot fi utile pentru determinarea contaminării 

potenţiale. În unele cazuri se pot introduce organisme santinelă cu un regim alimentar foarte 

bine cunoscut. Pentru galinacee, puii de găină sunt un bun surogat ca şi animale santinelă. 

Păsări santinelă pot fi de asemenea plasate în cuşti în zona de interes. O altă posibilitate este 

amplasarea de cutii în care anumite specii vor nidifica, pentru a contrala contaminarea 

potenţială a unui grup cu un anumit regim trofic.    
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Un asemenea tip de monitoring nu poate clarifica procesele specificede bioaccesibilitate 

deoarece contaminanţi regăsiţi la păsări sunt rezultatul integrării unor multiple procese ce se 

desfăşoară în vecinătatea cuibului. Dacă, concentraţia contaminantului este măsurată de 

asemenea în sol, sedimente şi în oferta trofică, atunci, se pot determina factorii de 

bioconcentrare, care implicit include o măsură a fracţiunii bioaccesibile.  

 

 

Teste la nivelul ecosistemelor 

Comunităţi microbiene 

Nu există teste care să ia în considerare întreaga comunitate bacteriană dintr-un sit afectat, 

dar sau făcut o serie de încercări bazate pe activitatea unor comunităţi bacteriene şielepot fi 

utilizate pentru estimarea bioaccesibilităţii unui contaminant. Deoarece microoragnismele 

reprezintă peste 90% din biomasa din sol şi contribuie în proporţie mare la funcţiile 

esenţiale ale solului, cum sunt ciclul C şi N, examinarea efectului contaminanţilor la nivelul 

comunităţilor bacteriene este critică. Şi datorită faptului că bacteriile sunt în contact intim cu 

solul şi apa interstiţială.  

Comunităţile microbiene pot fi investigate la două niveluri fundamentale: cel al funcţionării 

sistemului şi al structurii comunităţii. Funcţionarea sistemului este cel mai adesea 

investigată prin studiul ciclurilor esenţiale (C, N). Mineralizarea carbonului poate fi dedusă 

din evoluţia CO2 şi măsurată ca un nivel bazal sau ca răspuns la aportul unui substrat de 

interes. O extensie a acestei metode se referă la estimarea utilizării diferitelor surse de C. 

Măsurarea ciclului N este mai complicată şi necesită o extracţie selectivă a tipurilor de N 

din matricea solului urmată de o analiză a acestora. O evaluare rapidă şi puţin costisitoare a 

funcţionării întregului sistem poate fi făcută prin estimarea activităţii unor enzime cheie 

cum sunt dehidrogenazele, amilazele, fosfatazele, arilsulfatazele şi celulazele (tehnica pune 

problema separării activităţii microbiene de cea radiculară).  

Măsurarea structurii comunităţilor corelată cu activitatea microbiană poate fi făcută prin 

tehnici tehnici moleculare. Majoritatea tehnicilor analizează fracţiunea lipidică sau acizii 

nucleici. În ultimul caz, analiza se poate realiza cu sau fără amplificare. 

 

Teste Mesocosm 

Am discutat anterior despre teste realizate în teren prin plasarea de cuşti cu diverse 

organisme sau introducerea de aniamle santinelă într-un anumit mediu.  Cu toate că 

realizarea unor asemenea studii în teren este de preferat, ea nu este întotdeauna posibilă. 

Astfel imposibilitatea de a menţine animale el în aceste condiţii pe perioade lungi de timp 

precum şi imposibilitatea de a controla factorii exogeni, face ca rezultatele acestor teste să 

fie uneori discutabile. Ca urmare au fost dezvoltate teste în condiţii doar parţial naturale, în 

habitate controlate care mimează condiţiile naturale, numite microcosm sau mesocosm, în 

funcţie de dimensiunea lor. Acestea permit un anumit grad de control asupra diverşilor 

factori. Mesocosmosul este o subdiviziune a ecosistemului (Giesy and Odum, 1980). Acesta 

poate fi un sistem natural îngrădit sau un sistem complet artificial (gnotobiotic). 

Mesocosmosul este în general utilizat în studiul proceselor populaţionale, la nivelul 

comunităţilor sau la nivel ecosistemic, incluzând răspunsul la factori de stres sau substanţe 

toxice. Aceste sisteme sunt de asemenea utile pentru validarea rezultatelor legate de 

bioacumulare obţinute prin diverse tehnici. Ele servesc ca şi sisteme intermediare, atât în 

ceea ce priveşte dimensiuea cât şi complexitatea şi ca urmare trebuie să fie suficient de mari 

pentru a avea anumite atribute, dar nu prea largi ca să împiedice studierea şi replicarea lor.  

Mesocosmul poate include interacţiuni complexe între diverse organisme şi între ele şi 

mediul abiotic care mimează cât mai fidel relaţiile din teren. Deoarece asemenea teste sunt 

complexe ele sunt utile dar destul de costisitoare.  
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ELEMENTE DE FIZIOLOGIE TOXICOLOGICA 
 

CONTACT ŞI INTRARE 

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 implicate în procesele de bioaccesibilitate.  

 

Pătrunderea prin membrana celulară 

Organizarea sistemelor biologice depinde în parte de prezenţa membranelor care servesc la 

separarea compartimentelor biologice în interiorul unui organism dar şi pentru separarea 

organismului de mediul extern.  

Capacitatea membranelor de a funcţiona ca şi bariere selective este o funcţie a structurii lor. 

Membranele biologice sunt alcătuite din fosfolipide care formează un dublu strat cu partea 

hidrofobă a moleculelor orientate spre centrul membranei şi partea hidrofilă spre exterior. În 

această pătură există molecule proteice mari, unele cu rol în transportul transmembranar al  

substanţelor fie prin crearea de pori prin care pătrund substanţele, fie servind ele însele ca 

molecule transportoare. 

Există patru modalităţi prin care substanţele pot traversa membranele biologice.  

 

Difuziune pasivă 

În cursul difuziunii pasive, substanţele chimice traversează membrana în sensul gradientului 

de concentraţie. Porii membranei oferă posibilitatea de mişcare a moleculelor, dar 

dimensiunea lor este în general scăzută (sub 4 nm), fiind accesibile doar substanţelor cu 

molecule mici, de câteva sute de Daltoni, sau mai mici. Porii sunt o cale importantă de 

pătrundere pentru moleculele hidrofile mici. Difuziunea pasivă pentru celelalte molecule 

necesită transport transmembranar. Rata de transport a acestor substanţe prin difuziune este 

determinată de solubilitatea lor lipidică şi greutatea lor moleculară. Rata de trecere creşte 

odată cu gradientul de concentraţie. Contaminanţii neionici (organici) în general difuzează 

prin membrana celulară, astfel încât acumularea microbiană a multor solvenţi hidrofobi (ex 

hidrocarburile aromatice mono şi polinucleate) sunt rezultatul unei difuziuni simple. 

Elementele ionizate pot împiedica difuziunea simplă. De aceea difuziunea transmembranară 

a metalelor grele este limitată. Pentru acizii şi bazele slabe, gradul de ionizare este controlat 
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de pH, ca urmare pH-ul este un factor determinant în gradul de absorbţie al acestor 

substanţe. 

Difuziunea facilitată 

În acest caz, substanţele chimice se mişcă în direcţia gradientului de  concentraţie, ca şi în 

difuziunea pasivă, dar mişcarea lor transmembranară este asistată de proteine transportoare. 

Procesul nu necesită energie celulară. Datorită specificităţii proteinelor, acest proces 

caracterizează doar anumite substanţe chimice, de ex. unele metale esenţiale. De asemenea 

se pare că unele substanţe cu proprietăţi fizico-chimice similare au aceleaşi molecule 

transportoare (ex Cu  şi Mn la fitoplancton).  

Difuziunea pasivă sau facilitată. nu exclude acumularea celulară a contaminanţilor (sau altor 

substanţe chimice). Dacă substanţa este rapid transformată prin complexare (cum este cazul 

multor metale), conjugare sau conversie la un compus stabil (ex. Se). 

Transportul activ 

Transportul activ utilizează transportori proteine pentru a deplasa substanţele chimice 

împotriva gradientului de concentraţie, proces care necesită consum energetic sub forma 

ATP. Ca şi în cazul difuziei facilitate, există o specificitate în legarea substanţelor chimice 

la proteina transportoare. Secreţia activă la nivelul rinichilor a acizilor organici şi bazelor se 

bazează pe acest proces. Distincţia majoră între transportul activ şi difuzia faciliată, constă 

în dependenţa energetică a primului proces. În general majoritatea contaminanţilor ajung în 

celulă prin difuziune pasivă sau facilitată. La microorganisme poate însă exista un export 

activ al unor contaminanţi.  

Fagocitoza şi pinocitoza 

Particulele de talie mare pot ajunge în celulă prin fagocitoză, în cursul căreia membrana 

citoplasmatică înconjoară şi înglobează o particulă aflată la exteriorul celulei. Membrana 

din jurul particulei formează o veziculă care apoi se detaşează în interiorul celulei. 

Macrofagele utilizează fagocitoza pentru a îndepărta componenţii celulari afectaţi, a 

distruge microoragnisme şi  a produce atigene. Celulele sistemului reticuloendotelial 

folosesc fagocitoza pentru a înlătura particulele din lichidul circulant. Pinocitoza este un 

proces similar prin care sunt înglobare picături de lichid. Fagocitoza şi pinocitoza sunt 

procese importante la mamifere.  La  Mytilus edulis a fost pus în evidenţă un proces de 

fagocitoză a particulelor de fier, dar importanţa acestui proces este dificil de demonstrat 

Accesul contaminantului în organismul animal 

Există trei căi de intrare legate de expunerea directă: ingestia, contactul dermic, inhalaţia. 

 

Absorbţia la nivelul tractului gastrointestinal 

Tractul gastrointestinal este principala care de acces a nutrienţilor este de asemenea şi 

principala cale de acces a contaminanţilor: Un contaminant coloidal sau particulat poate să 

rămână în tractul digestiv de la câteva ore la câteva zile, suficient pentru ca aceştia să  fie 

modificaţi.  

În funcţie de clasa de organisme luată în considerare procesele de absorbţie pot fi diferite în 

funcţie de tipul de enzime prezente şi concentraţia lor, prezenţa fluidelor organice, pH, 

potenţial redox. 

 

Nevertebrate 

Digestia la nevertebrate este complexă şi relativ puţin studiată. Este cunoscut totuşi faptul că 

nevertebratele (cum este şi cazul bivalvelor) prezintă o digestie intraintestinală, urmată de o  

digestie intracelulară. Digestia intracelulară este mai dezvoltată la animalele care pot 

acumula metale care în condiţii normale sunt cunoscute ca nefiind acumulabile. De ex 

bivalvele marine cu capacitate deosebită de digestie intracelulară pot asimila americiu 

insolubil cu o eficienţă de 30%, de asemenea asimilează Cr (III) din bacterii cu o eficienţă 
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de 90%, precum şi metale care nu sunt în soluţie, din celulele algale.  În fluidele tubului 

digestiv se pare că există cantităţi mari de aminoacizi şi surfactanţi care sunt foarte eficienţi 

în solubilizarea contaminanţilor metalici sau organici asociaţi cu sedimentele.  

Relaţia dintre aminoacizi şi metale în tubul digestiv al nevertebratelor este în mod particular 

intrigantă. 35 de specii ne nevertebrate care se hrănesc cu suspensii au fost găsite ca având 

concentraţii exterm de variabile de metale şi aminoacizi, dar puternic corelate.  

Pentru nevertebratele din sol, importanţa relativă a ingestiei contaminanţilor raportat la apa 

din pori ca sursă de expunere depinde de caracteristicile fizice ale animalului (corp moale 

sau tare) şi fiziologia tubului digestiv. Animalele cu corpul moale cum sunt lumbricidele şi 

unele larve de insecte sunt mai degrabă expuse la contaminarea prin contact, în timp ce  

nevertebratele cu cuticulă sunt expuse primordial prin ingestie. Fiziologia nevertebratelor 

terestre influenţează procesul de accesibilitate la nivelul tubului digestiv.  Mecanismul 

digestiei nu este nici aici pe deplin cunoscut, un model a încercat să fie elaborat pe baza 

concentraţiei de Cd, Cu, Pb şi Zn din ţesuturile sp. Eisenia andrei, în funcţie de pH, metal şi 

carbonul organic solubil. Modelul elaborat asumă faptul că metalele solubile la pH –ul 

solului sunt absorbite transcutan în timp ce cele solubile la pH neutru sunt absorbite la 

nivelul tubului digestiv.  

Mamifere 

Absorbţia gastrointestinală la vertebarte şi în special la mamifere este mult mai cunoscută. 

Cavitatea bucală şi stomacul pot reprezenta situri de absorbţie dar majoritatea substanţelor 

se absorb la nivelul intestinului. Conţinutul intestinal este permanent amestecat, dar în 

vecinătatea peretelui există un strat apos numit pătura apoasă fixă de aprox. 30-100nm, iar 

substanţele chimice trebuie să difuzeze la nivelul ei pentru a fi absorbite. Între aceasta şi 

membrana externă a enterocitelor (celule epiteliale ale lumenului intestinal) există o altă 

pătură care formează un mediu microacid. Această pătură este esenţială pentru absorbţia 

acizilor şi bazelor slabe deoarece pH-ul de aici determină gradul lor de ionizare şi implicit 

facilitatea cu care vor trece prin difuziune pasivă prin membrana enterocitelor. În general, 

substanţele chimice pot fi absorbite din intestin fie prin fie pe lângă enterocite. Pentru a 

trece prin enterocite, ele trebuie întâi să traverseze membrana apicală (difuziune pasivă, 

difuziune facilitată, transport activ sau pinocitoză). Substanţa chimică trece prin membrana 

bazolaterală a enterocitului, prin membrana bazală într-un spaţiu subepitelial al vilozităţii 

intestinale numit lamina propria. Enterocitele sunt conectate prin joncţiuni strânse dar 

acestea formează o etanşare imperfectă care permite trecerea apei şi a moleculelor mici prin 

canalele dintre celule şi pot ajunge la nivelul laminei.  
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Structura vilozitatilor intestinale 

 

 
 

Persorbtia particulelor la nivelul vilozitatilor intestinale 

 

 

O altă modalitate de mişcare a moleculelor prin enterocite poartă numele de persorbţie. 

Enterocitele sunt produse rapid şi continuu şi migrează de la baza vilozităţilor unde sunt 

formate spre vârful lor. Odată ce ajung la vârf ele se desprind şi sunt eliminate. În cursul 

procesului de eliminare are lor o rupere temporară a joncţiunilor dintre enterocite, iar 

particulele de dimnsiuni mari pot pătrunde prin aceste breşe. Odată ce substanţa ajunge la 

nivelul laminei intră în circulaţie traversând membrana capilarelor sangvine sau limfatice. 

Ex PCB intră în circuitul limfatic. 

Majoritatea contaminanţilor se absorb prin difuziune pasivă dar există şi excepţii. O serie de 

nutrienţi anorganici au un transport facilitat (Fe, Zn, Mn, etc), Cu se transportă activ. 

Transportul Pb se desfăşoară în competiţie cu alţi ioni (Fe, Zn, Ca, P, Mg).  
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 Cu toate că se consideră că o substanţă trebuie să fie în soluţie pentru a fi absorbită, 

există dovezi de absorbţie a unor particule inclusiv coloizi. 

 

Absorbţia la nivelul pielii 

În contrast cu absorbţia la nivelul tubului digestiv şi la nivel pulmonar, nu există mecanism 

de absorbţie a substanţelor chimice ataşate la particule de sol sau sediment prin pielea 

intactă. Ca urmare, transferul transcutan necesită disocierea prealabilă de matricea solului 

sau sediment. Tegumentul mamiferelor are trei pături epidermă, dermă şi hipodermă. 

Epiderma este cornificată  

 

Structura pielii la mamifere 

la suprafaţă. Corneocitele sunt legate între ele prin structuri numite corneosesmozomi. 

Conţinutul de apă al corneocitelor este în general redus, mai ales în celulele de al suprafaţă. 

Care conţine doar 15% apă. Spaţiile dintre corneocite sunt pline cu lipide intercelulare. 

Structura şi compoziţia stratului cornos face din acesta o adevărată barieră nu doar 

împotriva pierderilor de apă, dar şi împotriva microbilor şi substanţelor chimice. Durata 

vieţii unui corneocit este de aprox. 2-3 săptămâni după care este înlocuit prin exfoliere. Sub 

epidermă se găsesc alte două starturi derma şi hipoderma, stratul profund. Stratul cornos 

reprezintă cea mai importantă barieră împotriva absorbţiei tegumentare a substanţelor. 

Substanţele pot traversa stratul cornos prin corneocite şi spaţiile interstiţiale, sau traversând 

lipidele interstiţiale (substanţele liposolubile). Substanţele hidrosolubile traversează 

corneocitele. Straturile subadiacente nu reprezintă bariere reale pentru nici o categorie de 

substanţe. Foliculii piloşi şi glandele sebacee şi sudoripare oferă de asemenea posibilitate de 

pătrundere în dermă şi hipodermă a substanţelor chimice. În jurul foliculilor piloşi exista 

sebum prin care pot trece substanţele lipofile, în timp ce glandele sudoripare oferă 

posibilitate de pătrundere substanţelor hidrofile. În pofida suprafeţei relative scăzute a 

acestor formaţiuni, se pare că, contribuţia lor la absorbţia cutanată este semnificativă.  

Factori care influenţează absobţia transcutanată: 

– Vârsta individului  

– Localizarea anatomică (permeabilitatea scade în ordinea genital > cap > trunchi > 

membre) 

– Hidratarea stratului cornos poate reduce rolul său de barieră 

– Boli ale pielii (psoriazis, ichtioză, inflamaţii, arsuri) 
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Absorbţia prin tractul respirator 

Substanţele chimice pot pătrunde în tractul respirator sub formă de gaze, vapori sau 

particule. Aerul inhalat traversează cavităţile nazale si căile respiratorii extrapulmonare. 

Absorbţia contaminanţior la acest nivel nu este foarte bine cunoscută, dar se pare că 

absorbţia la nivelul mucoasei nazale este cauza carcinogenezei în inhalarea vaporilor de 

formaldehidă la rozătoare. Complexitatea organizării cavităţilor nazale la unele mamifere 

face ca rezidenţa aerului contaminat la acest nivel să fie relativ mare, permiţând o 

importantă absorbţie şi depunerea substanţelor particulate. Mucoasa care căptuşeşte căile 

respiratorii extrapulmonare este prevăzută cu un epiteliu ciliat. Particulele care intră în 

contact cu mucoasa, aderă la mucus şi sunt eliminate prin mişcarea cililor (eventual 

înghiţite). Cea mai importantă parte a absorbţiei aer loc însă la nivel pulmonar prin pereţii 

alveolelor pulmonare. Suprafaţa alveolelor este căptuşită în proporţie de 90% cu celule 

epiteliale aplatizate numite celule TipI, restul fiind căptuşit cu celule cuboidale Tip II care 

secretă un lichid surfactant. Lichidul surfactant reduce tensiunea în alveole. 

 

Pentru a facilita schimbul de gaze pereţii alveolari sunt foarte apropiaţi de cei ai capilarelor, 

în multe cazuri cele două epitelii fiind chiar fuzionate formând o membrană bazală. În 

lumenul alevolelor există macrofage care înlătură particulele şi microorganismele prin 

fagocitoză. 

Absorbţia contaminanţilor depinde de gradul lor de solubilitate. Asfel contaminanţii 

hidrosolubili sunt absorbiţi, în mare parte, la nivelul mucoaselor căilor respiratorii 

extrapulmonare. Contaminanţii cu solubilitate mai redusă cum este ozonul, ajung la nivel 

pulmonar, unde datorită structurii alveolare sunt absorbite. Absorbţia lor depinde de 

concentraţia în aer şi de solubilitatea în sânge. 

Localizarea absorbţiei aerosolilor şi particulelor depinde de dimensiunea particulelor. Cele 

mici vor putea pătrunde până la nivelul alveolelor în timp ce particulele de dimensiuni mari 

rămân de obicei la nivel nasofaringian. Cele din partea anterioară a porţiunii nasoafringiene 

pot fi eliminate prin strănut, iar cele din partea posterioară sunt înghiţite. Particulele cu 

dimensiuni cuprinse între 2-5 μ ajung în regiunea bronhiilor unde fluxul de aer încetineşte, 

permiţând acestor particule se adere la mucusul ce căptuşeşte lumenul bronhiilor. Vor fi 

transportate înapoi prin mişcarea cililor şi eventual înghiţite. Particulele de dimensiuni mai 

mici de 1 μ ajung la nivelul alveolelor. Aici pot fi fagocitate de macrofage sau pot mătrunde 
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în circulaţia limfatică deoarece celulele endoteliale din vecinătatea capilarelor limfatice sunt 

poroase. În unele cazuri particulele pot fi solubilizate parţial sau total la nivelul alveolelor. 

 

Absorbţia poluantilor de catre plante 

La nivelul plantelor cea mai importantă cale de absorbţie este absorbţia radiculară. Ionii şi 

moleculele organice intră în contact cu rădăcinile prin transpiraţie, transport difuziv şi 

transport facilitat de microorganisme. Ajunşi la suprafaţa rădăcinilor, contaminanţii solubili 

au capacitatea de a pătrunde în ţesuturile radiculare prin vaporii de transpiraţie sau printr-o 

serie de mecanisme care facilitează absorbţia nutrienţilor. În general este acceptat faptul că 

la nivelul rădăcinilor se absorb ioni liberi, necomplexaţi, dar se pare că există excepţii, fiind 

identificate şi complexe organo-metalice. Absorbţia macronutrienţilor este mult mai bine 

cunoscută decât cea a contaminanţilor. Au fost identificate o serie de mecanisme de control 

al absorbţieii macronutrienţilor de către plante. Aceste mecanisme pot reprezenta modalităţi 

de pătrundere a contaminanţilor în plante. Unul dintre mecanisme este alterarea pH-ului prin 

efluxul de de ioni de H care generează un gradient elecrochimic ce facilitează transportul 

cationilor şi anionilor.  

 

Asemenea pompe protonice necesită adesea energie furnizată de ATP. Există de asemenea 

canale ionice şi el pot reprezenta o modalitate de intrare pentru unii ioni, dar funcţuionarea 

lor nu este foarte bine cunoscută.  

 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte micronutrienţii, la nivelul membranei plasmatice au loc reacţii de 

reducere care facilitează transportul Fe şi probabil sunt implicate şi în absorbţia altor 

cationi. În general selectivitatea acestor mecanisme este limitată. 

Mai puţin cunoscute sunt mecanismele legate de absorbţia substanţelor organice. Multe 

ierbicide acţionează direct pe cale foliară, altele pătrund prin respiraţie şi dar puţine au acces 

prin sistemul radicular.  
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Acumulare şi efectele acumulării 

Pe lângă faptul că substanţele chimice cum este cazul substanţelor caustice pot afecta 

organismele prin simplul contact, dar majoritatea contaminanţolor îşi exercită efectul toxic 

după pătrunderea în organism. După pătrundere, substanţele chimice interacţionează cu unul 

sau mai mulţi constituenţi celulari determinând alterări ale funcţionalităţii acestora. Soarta 

contaminanţilor pătrunşi în organism poate fi variată şi complexă. Acţiunea diferitelor 

enzime şi eficienţa mecanismelor de excreţie pot influenţa profund concentraţia şi forma 

substanţei chimice care atinge ţinta sa biologică. Deoarece, magnitudinea şi natura efectului 

va fi determinată în parte de forma şi concentraţia contaminantului la situl său de acţiune 

consideraţia acestor factori este esenţială în înţelegerea consecinţelor contaminării. Dacă 

concentraţia este prea mică, sau este prezent sub o formă care nu poate interacţiona cu ţinta, 

nu se obţine un răspuns biologic. Pe de altă parte, în unele cazuri contaminantul poate atinge 

concentraţii letale pentru organism. Între aceste două extreme efectul contaminantului este 

detrimental dar neletal de ex. 

– reducerea activităţii metabolice 

– afectarea reproducerii 

– creşterea sensibilităţii la stresul fizic şi chimic 

 

Soarta contaminanţilor care pătrund în organism 

Distribuţie, acumulare, sechestrare 

 

Capacitatea unei substanţe chimice de a se mişca într-un organism va depinde într-o 

oarecare măsură de aceeaşi factori care înfluenţează absorbţia. Substanţele chimice care pot 

difuza uşor prin membrane vor tinde să fie răspândite în organism în timp ce, cele care au 

abilitate limitată de difuziune vor fi localizate, mai puţin în cazul în care există transportori 

care facilitează transportul lor. O substanţă chimică poate să migreze liberă în organism sau 

legată de alte substanţe. În general o substanţă va petrece mai mult timp legată la alţi 

compuşi în organism. Pentru a trece printr-un mediu apos cum este sângele sau limfa, 

moleculele puternic lipofile trebuie să se lege la un compus hidrosolubil. De ex. PCB şi 

pesticidele organoclorurate se găsesc în sânge asociate la lipoproteine. Ionii metalici sunt de 

asemenea legaţi la proteine, iar anumite proteine (metalotioneinele, transefrina, 

ceruplasmina) se pare că funcţionează în primul rând ca transportori ai unor ioni metalici. 

Chiar şi substanţe chimice relativ hidrofile pot fi legate la proteine plasmatice cum este 

albumina. Această legătură este aproape întotdeauna reversibilă, dar ea afectează unde, cu 

ce viteză şi ce cantitate de contaminant se distribuie în organism.  

Unele substanţe tind să se acumuleze în organele ţintă dând naştere la depozite. Dacă 

afinitatea organismului pentru un sit de acumulare este mare, cum este cazul substanţelor 



 24 

liposolubile pentru ţesutul adipos, aceasta poate determina acumulări masive ale 

contaminantului. De ex este bine documentată prezenţa la ţesutului adipos în concentraţii 

mari comparabile a substanţelor liposolubile (PCB, pesticide organoclorurate, cum este 

DDT-ul). Datorită faptului că Pb poate  înlocui Ca în ţesutul osos, acesta serveşte ca sit de 

acumulare pentru Pb, cca 95% din metal având acestă localizare. Aceste situri ed acumulare 

por acţiona ca detoxifianţi, prin îndepărtarea contaminantului din siturile ţintă, şi reducerea 

toxicităţii lui. Pe de altă parte contaminanţii acumulaţi în aceste situri nu sunt supuşi 

mecanismelor normale de eliminare cum este cazul metabolismului şi excreţiei şi rămân în 

organism. O eliberare lentă a contaminanţilor din aceste depozite poate avea ca urmare 

eliminarea lor.  

Această acumulare poartă numele de bioacumulare şi este exprimată în termeni de 

concentraţie tisulară (mg/kg). Aceasta este rezultatul expunerii directe din mediul abiotic 

(sol, sedimente, apă, aer) sau indirecte din hrană. 

Bioconcentrarea se referă la acumularea legată de expunerea directă. La organismele la 

care raportul masă/suprafaţă este mic, expunerea directă la contaminantul din mediu este 

principala sursă de contaminare putând duce la bioconcentrarea acestura. Pentru 

organismele aflate pe nivele trofice superioare bioconcentrarea prin contact direct este mai 

puţin important, crescând importanţa bioacumulării pe cale alimentară. 

Termenul de sechestrare este utilizat atunci când compusul este acumulat din mediu dar 

este inactivat în ţesuturile animale sau vegetale. Aceşti contaminanţi pot fi accesibili într-o 

oarecare măsură animalelor care consumă organismul în cauză. Plantele adesea stochează 

substanţe în vacuole, sau contaminantul poate fi legat covalent de lignină. Similar animalele 

pot lega atât compuşii anorganici cât şi organici astfel încât compusul nu mai este disponibil 

pentru a interacţiona cu biomolecule structurale sau funcţionale.  

Metabolism şi biotransformare 

Procesele de biotransformare sunt comune la toate organismele vii. Termenul de 

metabolism este adesea utilizat pentru totalitatea acestor procese. Totuşi metabolismul se 

referă în general la tranformarea substanţelor naturale necesare vieţii decât la transformarea 

contaminanţilor. Ca urmare, pentru a sublinia deosebirea se utilizează termenul de 

metabolism xenobiotic. În termeni tehnici, metabolismul xenobiotic elimină contaminanţii 

din organism prin transformarea lor în substanţe netoxice. Din perspectivă toxicocinetică, 

contaminantul este eliminat odată cu tansformarea sa în primul metabolit. În cele mai multe 

cazuri efectul toxic al contaminantului este invers proporţional cu intensitatea procesului de 

detoxifiere metabolică şi eliminare.  

În linii mari, metabolismul xenobiotic constă în transformări enzimatice care conferă o 

hidrosolubilitate crescută, facilitând eliminarea prin urină sau bilă la animale sau 

translocarea prin ţesuturile foliare la plante.  De asemenea poate fi schimbată configuraţia 

substanţei, şi în consecinţă toxicitatea sa este diminuată.  

Pe de altă parte este posibilă şi trasformarea xenobioticului într-un produs mai toxic. De 

exemplu, majoritatea contaminanţilor consideraţi carcinogeni produc cancer prin 

transformarea lor în metaboliţi toxici.  

În linii mari metabolismul xenobiotic se caracterizează prin două faze: 

– faza I – cuprinde reacţii de oxidare, reducere, hidroliză 

– faza II – sinteza – conjugarea legarea de zaharuri, aminoacizi şi alţi compuşi 

 

 

Excreţia 

Excreţia constă în eliminarea contaminantului din sânge şi reîntoarcerea sa în mediul 

înconjurător. Spre deosebire de metabolism, excreţia este un mecanism fizic. Calea şi viteza 

excreţiei depinde în mare parte de proprietăţile fizico-chimice ale contaminantului. 
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Principala cale de excreţie este cea renală. Substanţele hidrosolubile din plasmă, nelegate la 

proteine pot să treacă în urină ca urmare a ultrafiltrării glomerurale. Teoretic poate avea loc 

şi un proces de difuziune pasivă la nivelul tubulilor, dar acesta este cel mai probabil 

nesemnificativ cantitativ, gradientul de concentraţie favorizând reabsorbţia la nivelul tubilor 

şi nu excreţia. Anumite substanţe pot fi substrat transportor pentru anioni şi cationi organici 

la nivelul tubulilor proximali care secretă activ acizi şi baze organice în urină. Unele 

substanţe (ex unele proteine mici) pot fi reabsorbite la nivelul tubulilor. O substanţă chimică 

poate evita excreţia dacă este reabsorbită odată cu aceste proteine. Un asemenea exemplu 

este cel al metalotioneinei cu Cd.  

Excreţia se poate produce şi prin materiile fecale, procesul fiind însă de importanţă 

secunadră, mai complex şi mai puţin cunoscut decât excreţia renală. Unii contaminanţi 

traversează tubul digestive fără a fi absorbiţi, în special unele metale. Alte substanţe sunt 

transportate de la nivelul ficatului prin bilă (excreţie biliară) şi eliminate prin materiile 

fecale. 

Alte căi de excreţie: pulmonară (pentru substanţele volatile), transpiraţie, salivă, păr, unghii, 

lapte 

Excreţia prin lapte este importantă ca mijloc de contaminare pentru nou-născuţi. Aici se 

regăsesc în special substanţele liposolubile (PCB, DDT, dioxina), dar şi metale ca Pb, 

percum şi pesticide. 

Eliminarea contaminanţilor la plante se realizează prin stomate (compuşii volatili) sau odată 

cu pierderea frunzelor.  

 

 

 

EFECTUL CONTAMINANŢILOR 

Modificarea activităţii celulare 

Contaminanţii afectează negativ celulele prin producerea de disfuncţionalităţi celulare, 

modificări ale capacităţii de mentenaţă sau afectează capacitatea reparatorie. Acestea pot 

determina alterarea funcţiilor celulare, mutaţii şi chiar moartea celulară. 

Disfuncţionalităţi celulare 

Tipul disfuncţionalităţii celulare induse de contaminanţi depinde de rolul moleculei ţintă. 

Dacă molecula ţintă este implicată în procese de reglare celulară, atunci afectarea ei poate 

duce la dereglări ale expresiei genice şi/sau ale activităţii celulare. Dacă molecula este 

implicată în special în procese de mentenaţă intracelulară, atunci acţiunea contaminantului 

asupra ei poate afecta capacitatea de supravieţuire a celulei. Interacţiunea contaminantului 

cu molecule  ţintă implicate în funcţiile extracelulare influenţează activitatea altor celule, 

organe sau sisteme de organe. Aşadar, contaminanţii pot induce o serie de disfuncţionalităţi 

dintre cele mai importante  fiind alterarea expresiei genice. Aceasta se poate produce prin 

afectarea elementelor direct responsabile de transcripţie, a mecanismului translatiei, a 

sintezei, stocării şi eliberării moleculelor semnal. De ex transcripţia este controlată de o 

serie de factori proteici de transcripţie şi reglatori ai promotorului.  O serie de compuşi 

naturali  (hormoni, vitamine) influenţează expresia genică, anumiţi compuşi pot mima 

aceste substanţe naturale. Un exemplu interesant este alterarea activităţii estrogenice.   O 

serie de contaminanţi sunt cunoscuţi estrogenici (inclusiv metaboliţii hidroxilaţi al PCB) 

având ca rezultat o diviziune celulară  anormală, apoptoză şi alterarea sintezei proteice. 

Modificări ale mentenanţei celulare 

Toate celulele sintetizează substanţe endogene: complecşi macromolecualri, membrane, 

organite celulare, menţin mediul intracelular şi produc energie. Contaminanţii care afectează 

aceste funcţii afectează capacitatea de supravieţuire. Datorită faptului că atât alterarea 
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fosforilării oxidative, cât şi creşterea Ca citoplasmatic afectează supravieţuirea celulară, 

aceste procese sunt considerare ca mecanisme finale ale toxicităţii celulare letale.  

Sinteza ATP este un proces complex care are mai multe etape, inclusiv fosforilarea ADP. 

Alterarea oricărei etape afectează sinteza ATP. Dintre cei mai cunoscuţi contaminanţi care 

acţionează pe această cale sunt fenolii. La eucariote aceştia acţionează la nivelul membranei 

mitocondriale inhibând reacţiile de fosforilare oxidativă. Unii contaminanţi pot creşte 

nivelul Ca intracelular, prin creşterea influxului sau blocarea efluxului. Acest fapt are ca 

urmare o pierdere a rezervelor energetice, disfuncţionalităţi la nivelul microfilamentelor şi 

activarea enzimelor hidrolitice. Alte mecanisme celulare care cauzează moartea sunt, 

distrugerea membranelor celulare, a citoscheletului şi a sintezei proteice. 

Contaminanţii pot afecta de asemeena celule care sunt specializate în suportul altor celule şi 

ţesuturi. Este cazul contaminanţilor care acţionează la nivelul ficatului  

 

Alterarea proceselor reparatorii 

Procesele reparatorii au loc la nivel molecular, celular sau tisular, moleculele implicate în 

procesele reparatorii fiind proteinele, lipidele sau AND –ul. Un exemplu de contaminanţi 

care afectează procesele reparatorii sunt cei care transformă grupările tiol din proteine în 

grupări disulfid. Grupările tiolice sunt esenţiale pentru funcţioanrea multor proteine.  

Disfuncţionalităţi 

Dacă este afectată funcţionarea celulei ea este în continuare viabilă dau nu mai este capabilă 

să menţină fiziologia normală a organismului. Consecinţele sunt dependente de tipul de 

celulă afectată. De ex. alterarea funcţiilor imunocitelor poate compromite sistemul imunitar 

şi poate creşte susceptibilitatea contactării de boli infecţioase, sau dimpotrivă poate 

determina o hipersensibilitate a sistemului imunitar. De obicei funcţia este restabilită după 

îndepărtarea substanţei. Celulele care au suferit mutaţii pot avea un nou fenotip. Cea mai 

pregnantă problemă în acest context este cea legată de creşterea şi multiplicarea celulară 

necontrolată. Rezultă neoplasme benigne şi maligne care pot determina morbiditate şi 

mortalitate, în general în corelaţie cu funcţiile altor celule. În anumite situaţii, transformarea 

celulei normale în celulă malignă este determinată de prezenţa continuă a contaminantului. 

Cu toate acestea, îndepărtarea contaminantului nu poate transforma o celulă malignă în 

celulă normală.  

Consecinţele morţii celulare depind de numărul de celule moarte şi de tipul acestora. Dacă 

moartea celulară survine în condiţiile în care procesele reparatorii sunt neafectate şi 

funcţionează rapid, recuperarea poate fi completă. Dacă înlocuirea celulelor moarte este 

înceată sau incompletă, ţesutul poate suferi modificări în arhitectura sa şi implicit în 

funcţiile sale. Distrugerea celulelor hepatice ca urmare a ingerării unor cantităţi mari de 

medicamente este compensată printr-o înlocuire rapidă. Afecţiunile hepatice cronice cauzare 

de alcool sau alte substanţe pot determina adesea înlocuirea celulelor moarte cu ţesut fibros, 

diminuând numărul de celule viabile.  

La nivel organismic alterarea activităţii celulare poate avea efecte acute sau cronice. 

Efectele acute sunt relativ severe, cel mai sever fiind letalitatea. Alte efecte acute: pierderea 

în greutate, letargia, modificările comportamentale, morbiditate generală. Efectele cronice 

pot fi letale sau subletale şi adesea pot altera creşterea, reproducerea, comportamentul.  

 

Procese la nivele superioare 

Procesul de evaluare a riscului implică pe lângă analiza efectului contaminanţilor asupra 

organismelor individuale dar şi a efectului lor asupra modului în care acestea 

interacţionează cu mediul şi alte organisme, cum se hrănesc, şi structura reţelelor trofice. 

Transferul de-a lungul lanţurilor trofice este cea lai importantă cale de expunere la 



 27 

contaminanţi în numeroase ecosisteme frecvent având loc procese de biomagnificare şi 

totodată fiind responsabil de diseminarea contaminării.  

 

 

 

 

 

BIOINDICATORI UTILIZAŢI ÎN MONITORINGUL POLUĂRII AERULUI 

Metodele fizice şi chimice utlizate în investigarea poluarii aerului nu furnizează informaţii 

suficiente asupra riscului asociat expunerii. Spre deosebire de acestea, metodele biologice 

permit evaluarea directă a riscului. Datele biologice pot fi utilizate pentru a estima impactul 

efectiv şi potenţial asupra altor organisme, inclusiv omul. Adesea, datele biologice nu 

trebuiesc colectate de manieră continuă ci doar periodic. Biomonitoringul este în general 

mai puţin costisitor şi poate fi utilizat pentru studii me termen lung şi pe suprafeţe mari fără 

a necesita echipamente sofisticate.  

Cel mai frecvent în monitorizarea poluării aerului sunt utilizate plantele.  

 

Criterii pentru alegerea bioindicatorilor  

 Să fie uşor de măsurat, şi să descrie răspunsuri referitoare la ecosistemul în cauză 

 Să aibă un răspuns distinct, capabil să prezică felul în care speciile sau ecosistemul 

vor răspunde la stres 

 Să măsoare răspunsul cu o acuraateţe şi precizie acceptabile 

 Să se bazeze pe cunoaşterea poluantului şi a caracteristicilor sale 

 Să ia în calcul utilizarea finală a datelor 

Indicatorii bioacumulativi sunt adesea consideraţi biomonitori. Plantele pot funcţiona şi ca 

indicatori bioacumulativi, prin acumularea poluanţilor în ţesuturi, fără a manifesta un 

răspuns evident 

Vom prezenta în continuare o sinteză a principalilor bioindicatori vegetali ai poluării 

aerului, pe tipuri de poluare 
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METALELE GRELE 

Briofitele 

Muşchii pot indica prezenţa metalelor grele precum şi gradientul lor de concentraţie. 

Utilizarea briofitelor reprezintă o metodă efectivă în monitoringul poluării aerului din mai 

multe motive: 

 Numeroase specii au 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 capacitate mare de bioacumulare, în special a metalelor grele, 

concentraţia reflectând depunerile fără adaosul unui aport prin sistemul radicular. 

 Compararea probelor proaspete cu cele din ierbare dau posibilitatea unei analize 

retrospective a poluării 

 Acumularea de cantităţi mari de metale grele facilitează detectarea acestora 

 

 

Compararea parametrilor utilizaţi în diferite studii care au folofit 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 

Nationala  

Suedia  

Hylocomium 

splendens 

Pleurozium 

schreberi  

 

Approx. 

1000 forest 

inventory 

plots  

Spatial şi 

temporal  
Bernes 1990 

Natională 

(Norvegia)  

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, 

512 
Spatial şi 

temporal  

Schaug et al. 

1990  
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Th, V, Zn  

Natională 

(Norvegia) 

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  

Natională 

(Norvegia) 

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  

Natională 

(Norvegia) 

Hylocomium 

splendens  
Hg 198  

Spatial şi 

temporal  

Steinnes and 

Andersson 

1991  

National  

(Olanda)  

Pleurozium 

schreberi  

Al, As, Ba, Br, 

Ca, Ce, Co, Cr, 

Cs, Cu, Fe, Hg, 

I, K, La, Mg, 

Mn, Na, Ni, 

Pb, Rb, Sb, Sc, 

Se, Sm, Th, V, 

Zn  

66 
Spatial şi 

temporal  

Kuik and 

Wolterbeek 

1995  

Regional  

(Nigeria)  

Polytrichum 

juniperinum  

Cd, Cu, Mn, 

Pb, Zn  
56 Spatial  Kakulu 1993 

Regional  

(Polonia)  

Pleurozium 

schreberri 

Hylocomium 

splendens  

Pb, Cd, Ni, Zn, 

Cu  
2 Spatial  

Godzik and 

Grodzinska 

1991  

Urban şi 

industrial  

(India)  

Plagiothecium 

denticulatum,  

Bryum 

argenteum  

Sphagnum sp.  

Cd, Cu, Fe, 

Mn, Ni, Pb, Zn  
9 Spatial  Gupta 1995 

Urban şi 

industrial  

(Suedia)  

Hypnum 

cupressiformae  
Cr Approx 30  

Spatial şi 

temporal  
Bernes 1990 

Urban şi 

industrial  

(Canada)  

Isothecium 

stoloniferum  

Cd, Cr, Mn, 

Ni, Pb, Zn  
62 Temporal  

Pott and 

Turpin 1996  

Transplantari  

(Groenlanda)  

Sphagnum 

girgensohnii  

Cd, Ce, La, 

Nb, Nd, Pb, 

Th, U, Zn  

12 Spatial  
Pilegaard 

1993 

Transplantari  

(Quebec)  

Pleurozium 

schreberri  
Hg 4  Spatial 

Evans and 

Hutchinson 
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(1996)  

Transplantari  

(Scotia)  
Sphagnum 

Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Ni, Pb, 

Zn  

47 
Spatial şi 

temporal  

Gailey and 

Lloyd (1993)  

      

 

 

MONITORING 

 Metoda de selectie  

Una dintre problemele majore o constituie utilizarea speciilor indigene sau transplantate. 

Aceasta va afecta tipul de specie selectată şi într-o anumită măsură şi analizele chimice 

efectuate. 

 

Transplantările 

Sunt tehnici experimentale în care plantele sunt transplantate împreună cu substratul lor 

original din zone nepoluate de control în zone poluate. Este comparat răspunsul cu zonele de 

control. Pleurozium schreberri a arătat concentraţii crescute de Hg în urma transplantului 

din zona montană a Canadei în sudul Quebecului.  

 

Tab. 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 Plantele provin din medii relativ 
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morfologice/fiziologice care afectează acumularea pe 

termen lung a anumitor poluanţi 

 

“curate” 

Alţi factori: resurse materiale şi financiare, gradul de acurateţe solicitat, timpul disponibil, 

suprafaţa de investigat, gradul şi tipul de poluare 

Alegerea speciei 

În biomonitoringul depunerii de metale criteriile pentru alegerea speciilor sunt: abundenţa 

ei,  

toleranţa, caracteristicile bioacumulării, facilitatea colectării, elementul de monitorizat. 

Speciile ectohidrice de muşchi, care nu au un sistem de conducere a apei diferenţiat, absorb 

direct substanţele pe toată suprafaţa şi sunt mult mai utile decât speciile endohidrice la care 

se diferenţiază un asemenea sistem şi o suprafaţă cuticulară.  

Utilizarea speciilor epigee sunt uneori recomandate în Scandinavia pentru estimarea 

depunerii de metale grele la nivel regional. 

 

Selecţia sitului 

Densitatea şi localizarea staţiilor de colectare depinde de tipul de studiu. La studiile pe scară 

largă sunt necesare mai multe staţii pentru a detecta modificările graduale de-a lungul zonei 

investigate. Dacă sunt utilizate specii indigene. Locaţia staţiilor va depinde de distribuţia 

naturală a speciilor. La specii transplantate alegera staţiilor este la discreţia investigatorului. 

O atenţie deosebită trebuie acordată de asemenea tipului de substrat care poate influenţa 

compoziţia specifică, siguranţa şi accesibilitatea staţiei.  

Trebuiesc luate în considerare alte surse de metale grele decât depunerile atmosferice de 

natură antropică: 

 Procesele naturale în special depuneri ale emisiilor din surse marine 

 Aportul prin rădăcini din rocă sau sedimente 

 Particule minerale transportate de vânt. 

În studiile de monitoring al bioacumulării este recomandată standardizarea prelevării 

probelor, pregătirii şi tehnicilor analitice. 

Lichenii  

Lichenii sunt biomonitori efectivi ai depunerilor de metale ei presentând o serie de 

caracteristici comune cu briofitele. Cresc încet şi asimilează metalele rapid dar le eliberează 

încet. Concentraţia metalelor în talul lichenilor a fost demonstrată ca fiind corelată cu 

nivelul atmosferic al acestora. Lichenii au fost primii indicatori bioacumulativi utilizaţi în 

cazul surselor punctiforme de poluare. Rolul lichenilor în programele de monitoring 

multinaţionale este în primul rând corelat cu poluanţi gazoşi. 

Alegerea speciilor 

Metalele se pot acumula în cantitate mare la nivelul talului lichenilor prin captarea de 

particule insolubile, schimb ionic extracelular, absorbţia şi transport activ.  

Natura şi tipul metalului în studiu este determinant în alegerea speciilor. Speciile care au 

capacitate de acumulare decantităţi mari de metale sunt mai indicate pentru procesul de 

biomonitoring. 

Specii de licheni utile ca bioindicatori pentru metalele grele.( Kovács, 1992) 

Acarospora strigata  C. squamosa  P. polydactyla  

Alectoria capillaris  C. uncialis  P. rudecta  

A. nigricans  Cornicularia aculata  P. sulcata  

A. ochroleuca  C. divergens  P. saxatilis  

A. sarmentosa  C. muricata  P. taractica  
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A. tremonti  Dermatocarpon miniatum  Peltigera canina  

Caloplaca aurantia  Evernia mesomorpha  P. rufescens  

C. trachyphylla  E. prunastri  Pseudoevernia furfuracea  

Cetraria cuoullata  Hypogymnia enteromorpha  Ramalina duriaei  

C. delisei  H. physodes  R. farinacea  

C. islandica  Lasallia papulosa  R. stenospera  

Cladonia alpestris  Lecanora alphoplaca  Rhiyoplaca melanopthalma  

C. arbuscula  L. conizaeoides  Sphaerophorus fragilis  

C. convoluta  L. frustulosa  Stereocaulon evolutum  

C. chlorophaea  L. novomexicana  S. nanodes  

C. cristatella  Letharia vulpina  S. pascale  

C. deformis  Micarea trissepta  Umbilicaria grisea  

C. furcata  Parmelia borrei  U. hirsuta  

C. gonecha  P. caperata  U. mammulata  

C. impexa P. chlorochroa  U. polyphylla  

C. mitis P. conspersa U. pustulata 

C. rangiferina  P. fuliginosa  U. sporodochroa  

C. stellaris  P. plittii  Varrucaria nigrescens  

C. sylvatica      

Colectarea probelor 

Sunt folosite mai multe strategii de colectare. În studiul lichenilor epifiti se practică în 

general colectarea la o înălţime de 1,5 – 2 m deasupra solului. Unii autori susţin că este 

necesară colectarea de jur împrejurul trunchiului, alţii consideră că nu este importantă 

Studii de distribuţie a speciilor 

 Studiile de distribuţie a speciilor de licheni sunt mai puţine comparativ cu utilizarea lor în 

monitoringul poluanţilor gazoşi.  

 

 Fungii  

Utilizarea macrofungilor în monitorizarea depunerilor atmosferice este relativ rară. Kovács 

(1992) recomandă următoarele categorii de fungi în studiile de acumulare a metalelor grele: 

 Descompunători ai materiei organice (ex. Agaricus arvenis, Lycoperdon giganteum)  

 Fungii din micorize (ex Amanita rubescens, Boletus edulis)  

 Descompunători ai lemnului (ex. Pleurotus ostreatus, Polyporus betulinus).  

Într-un studiu realizat în pădurile din Ungaria şi care  a urmărit aceste grupe s-a constatat că 

descompunătorii lemnului conţin concentraţii mai mici de metale decât reprezentanţii 

celorlalte grupe. Anumite metale grele nu  sunt absorbite de către fungi, sau sunt absorbite 

în cantităţi mici, în funcţie de specie  

 

Conţinutul în metale la Coprinus comatus (µg g
-1

 substatnţă uscată) ( Kovács 1992) 

Element Red spoil Coprinus comatus picior Coprinus comatus pălărie 

Cd 16.1  0.3 0.8  

Fe 92962  1646 918.1  

Ni 87.7  1.4 1.4  

Pb 48.1  0.0 0.0  
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Plante superioare 

Plantele superioare sunt utilizate ca monitori ai poluării în zone puternic poluate  unde 

lichenii şi muşchii sunt absenţi. O serie de plante superioare au capacitate de bioacumulare. 

Aerosolii metalici poluează solul şi plantele. Metalele grele din aer sunt preluate de către 

plante din sol prin sistemul radicular şi translocate în celelalte organe. Depunerile 

particulate la suprafaţa frunzelor pot fi afectate de o serie de factori cum sunt, dimensiunea 

particulelor, curenţii de aer, orientarea frunzelor şi caracteristicile suprafeţelor. Metalele 

depuse pot fi spălate de apa din precipitaţii, resuspendate sau reţinute pe suprafaţa frunzei. 

Gradul de retenţie este influenţat de condiţiile atmosferice, natura poluantului, 

caracteristicile suprafeţei plantei, dimensiunea particulelor.  

Absorbţia radiculară depinde de caracteristicile solului cum sunt pH-ul, conţinutul de 

materie organică. Nivelul acumulării  depinde de asemenea de specia vegetală şi de metalul 

în cauză. Într-o investigare a acumulării Cd, Cu, Ni şi Pb în ţesuturile speciei Achillea 

millefolium şi Hordeum vulgare în Danemarca s-a remarcat că Cu şi Pb din ţesuturile 

vegetale sunt corelate cu depunerile atmosferice şi nu cu concentraţiile din sol, în timp ce Ni 

şi Cd sunt corelate atât cu depunerile atmosferice cât şi conţinutul metalului în sol.  

Plantele au demonstrat răspunsuri morfologice şi fiziologice la poluarea cu metale 

grele, unele dintre acestea putând fi utilizate ca biomarkeri. 

Alegerea speciilor 

În linii mari plantele bioindicatoare se pot grupa în plante ierboase şi lemnoase 

Speciile ierboase - Kovács (1992) recomandă utilizarea plantelor ruderale ca şi 

indicatori bioacumulativi datorită abilităţii lor de a acumula cantităţi mari din aceste 

elemente, fără a fi afectate. Plantele ruderale au de asemenea o distribuţie largă, permiţând 

realizarea de comparaţii între regiuni. 

Unele specii pot fi mai eficiente în reţinerea particulelor metalice atmosferice decât 

altele. O măsură a acestei eficienţe o reprezintă factorul de acumulare aeriană (AAF), 

reprezentat de următoarea ecuaţie:  

            AAF (m
3
g

-1
) = PAc (mg g

-1
 masă uscată)/CA (mg m

-3
)  

Unde 

PAc  - contribuţia atmosferică a metalului în plantă 

CA – concentraţia metalului în atmosferă 

 

Plantele lemnoase –atât decidue cât şi conifere pot fi utilizate în monitoringul poluării 

atmosferei cu metale grele. Coniferele pot indica poluarea pe termen lung. Inelele de 

creştere pot reflecta variaţii anuale ale concentraţiei metalelor în mediu. 

Dintre speciile arboricole sensibile la contaminarea metalică menţionăm: Betula 

pendula, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Tilia cordata and 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 ssp italica a fost recomandat de o serie de studii ca fiind un bun bioindicator 

al acestui tip de poluare, această specie fiind omogenă din punct de vedere genetic, uşor de 

identificat şi cu distribuţie largă.  

 

 

Organele investigate 

Conţinutul în metale variază de la un organ la altul. De exemplu la plantele ierboase, 

rădăcinile şi frunzele conţin cantităţi mai mari de metale decât ramurile şi fructele. Această 

acumulare, variază cu specia vegetală vârsta plantei vârsta frunzelor şi metalul analizat. 
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La speciile lemnoase concentraţia metalelor în frunze este de cca trei ori mai mare 

decât în restul organelor, acestea fiind cel mai frecvent analizate. Scoarţa este utilă pentru 

monitorizarea poluării pe termen lung, fiind direct expusă la poluanţi. 

Metode de esantionare şi analiză 

Sunt preferaţi arborii şi arbuştii solitari de pe care sunt prelevate ramuri de 1 an cu 

frunze, în general de la o înălţime de 5-6 m, în timp ce plantele ierboase se colectează în 

totalitate. Deoarece solul conţine adesea concentraţii mai mari de metale grele decât părţile 

aeriene ale plantelor, este recomandată analiza rădăcinilor în procelul de monitoring. 

Replicarea testelor este foarte importantă, deoarece concentraţia poluanţilor variază şi 

intraspecific. (O variaţie de sub 50% este considerată acceptabilă).  

Dozarea metalelor se realizează prin spectrofotometrie cu absorbţie atomică (AAS), 

activare neutronică (NAA) şi spectrofotometrie cu masă plasmatica inductiv cuplată - 

inductively coupled plasma mass spectrophotometers (ICP-MS) 

 Testele care utilizează plante transplantate nu sunt foarte comune spre deosebire de 

licheni şi muşchi. 

Concluzii 

Plantele au capacitatea de a indica prezenţa elementelor şi gradientul lor de 

concentraţie. Briofitele şi lichenii sunt cei mai buni biomonitori ai poluării atmosferice cu 

metale grele datorită capacităţilor lor de bioacumulare. Acestea mai au avantajul distribuţiei 

largi, facilităţii manipulării, absenţei cuticulei şi a sistemului radicular, ceea ce le permite să 

reflecte exclusiv acumularea atmosferică. Analiza briofitelor indigene este adesea utilizată 

în programe naţionale şi internaţionale de monitoring. Tehnicile sunt aplicate ca şi metodă 

practică de stabilire şi caracterizare a surselor de depunere. Asemenea monitoring pe termen 

lung şi la scară largă este necesar în elaborarea acţiunilor transfrontaliere de restaurare. Atât 

lichenii cât şi briofitele au fost utilizaţi în monitorizarea poluărilor industriale şi urbane în 

termeni spaţiali sau/şi temporali. Utilizarea fungilor este limitată, dar anumite grupe sunt 

mai buni acumulatori decât altele. Plantele superioare sunt preferate ca şi bioindicatori ai 

monitoringul poluării atmosferice în zone puternic poluate acolo unde lichenii şi briofitele 

sunt absenţi. Una dintre cele mai comune tehnici este cea de analiză a frunzelor. Utilizarea 

parametrilor biochimici şi fiziologici în bioindicaţia poluării atmosferice nu este practicată 

în mod obişnuit. Ar putea fi luate în calcul unele răspunsuri ale plantelor superioare. De 

asemenea puţin frecventă este cartarea speciilor.  

Extrem de importantă este stabilirea concentraţiilor de fond. Stabilirea programului de 

monitoring va implica selecţia speciilor corespunzătoare, staţiilor de prelevare (sau de 

amplasare în cazul transplanturilor), modul de colectare, frecvenţa colectărilor, metalele de 

analizat, tipul tehnicii de analiză chimică şi de analiză a datelor.  

POLUANŢII GAZOŞI 

BRIOFITELE 

Majoritatea datelor din literatură referitoare la poluanţii gazoşi şi briofite fac referire la 

efectul acestora asupra comunităţilor de briofite în ansamblu. 

 (SO2) 

 

Distribuţia speciilor 

Există studii referitoare al efectul SO2 asupra distribuţiei briofitelor. Analiza subfosilelor 

cuaternare a demonstrat o reducere a păturii de Sphagnum în depuneri corespunzătoare 

perioadei revoluţiei industriale în Anglia. 
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Specii de briofite care sunt cel mai puternic aefctate de poluarea atmosferică în Anglia, 

UK (from Adams and Preston, 1992)  

Epifite Epilite Specii care pot creste ca 

epifite sau epilite  

      

Cryphaea heteromalla  Grimmia affinis  Antitrichia curtipendula  

Frullania dilatata  G. decipiens  Leucodon sciuroides  

Neckera pumila  G. laevigata    

Orthotrichum lyellii  G. orbicularis    

O. obtusifolium  G. ovalis    

O. schimperi      

O. speciosum      

O. stramineum      

O striatum      

O. tenellum      

Tortula laevipila      

Ulota crispa var. Crispa      

U. crispa var. Norvegica      

 

Diminuarea concentraţiei SO2 atmosferic în ultima perioadă a determinat o recolonizare a 

briofitelor în siturile poluate, dar uneori recolonizarea nu are loc din mai multe motive:   

 Speciile puţin evidente sunt greu de identificat 

 Pot manifesta un răspuns mai încet la diminuarea cant de SO2 

 Unele specii pot coloniza zone în care nu au fost prezente anterior 

 Speciile pot să nu recolonizeze zonele în care au fost prezente datorită modificărilor 

survenite la nivelul habitatelor.  

 Creşterea nivelului altor poluanţi atmosferici (oxizii de azot, ozonul) 

 Recolonizarea depinde de mobilitatea speciilor şi de proximitatea sursei de poluare 

Azotul şi compuşii săi (N, NOx şi NH3) 

Compararea concentraţiei de azot în ţesuturile briofitelor din ierbare şi cele colectate recent 

oferă o imagine a evoluţiei poluării de-a lungul timpului. Un asemenea studiu a fost realizat 

în Marea Britanie. Într-un studiu al depunerilor acide din Finlanda s-au tratat experimental 

suprafeţe forestiere cu sulfat de amoniu timp de un an. Pleurozium schreberi şi Dicranum 

polysetumi au fost mai afectate la depunerile de S şi N decât plantele vasculare. Biomasa 

briofitelor a descrescut cu 60%, iar conţinutul tisular de N a fost mai mare decât în zonele 

de control. 

Alte gaze  

Briofitele par a fi sensibile de asemenea la creşterea concentraţiei de O3. (Sphagnum 

recurvum şi Polytrichum commune) 

Lichenii 

Comunităţile de licheni corticoli şi saxicoli arată modificări la prezenţa de poluanţi 

atmosferici, în special (SO2), compuşi fluoruraţi (F), depunerea de compuşi cu azot şi ozon. 

Ei sunt în mod special utili pentru monitorizarea poluării pe perioade lungi.  Cele mai 

numeroase lucrări legate la bioindiactori ai poluării aerului se referă la licheni.  
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Alegerea metodei de monitoring  

Monitoringul poate fi calitativ sau cantitativ şi poate utiliza o singură specie sau 

modificările la nivelul comunităţilor. Alegerea metodei depinde de scopul studiului, aria 

zonei de interes, resursele disponibile, detaliile dorite. În acest sens pot fi dezvoltate 

următoarele tipuri de studii: 

 care urmăresc modelele de distribuţie a diverselor specii de licheni;  

 studii ale răspunsului fiziologic sau biochimic 

 studii de transplantare a diverselor specii de licheni 

Distribuţia  

Monitoringul distribuţiei urmăreşte prezenţa sau absenţa unor specii în răspuns la prezenţa 

unor poluanţi, reducerea distribuţiei unor specii şi recolonizarea speciilor asociate cu 

creşterea calităţii aerului. 

Pe baza comunităţilor de licheni a fost descris un indice de puritate atmosferică (IAP) care 

reprezintă o imagine fitosociologică cantitativă care necesită colectarea unor date ca 

frecvenţa şi/sau procentul de acoperire, precum şi un factor de toleranţă la toxicitate. 

Valorile IAP cresc odată cu complexitatea comunităţilor, respectiv cu îndepărtarea de sursa 

de poluare. Aceste valori pot fi de asemenea proiectate pe hartă pentru a da  o imagine a 

gradului de contaminare. Studiile fitosociologice sunt mai potrivite pentru monitoring 

temporal decât spaţial şi prezintă dezavantajul dea fi dificil de realizat. 

 

O scală fitosociologică pentru estimarea poluării acide în Germania (după Wirth, 1988), 1: 

resistenţă scăzută, 14: resistenţă mare 

1 Lobarietum pulmonariae subass cu Lobaria amplissima  

1 Nephrometum laevigati  

2 Gyalectetum ulmi  

3 Usneetum florido-neglectae  

3-4 Ramalinetum fastigiatae  

4 Parmelietum acetabuli cu Anaptychia ciliaris  

5 Usneetum filipendulae  

5-6 Physietum adscendentis cu Physconia distorta, Physica stellaris, Ph. aipolia  

6 Bacidia rubella - Aleurodiscus-ass.  

6 Leprarietum candelaris  

7 Pertusarietum hemisphaericae  

8 Parmelietum caperatae (Flavoparmelia caperata afectat dacă este prezent)  

8 Pyrenuletum nitidae  

9 Opegraphetum vermicelliferae  

9-10 Porinetum aeneae  

10 Hypogymnia physodes-Parmelia sulcata-comm  

11 Chaenothecetum ferrugineae  

12 Bullietum punctatae  

13 Lecanoretum conizaeoides  

14 Pleurococcetum vulgaris  

Informaţii suplimentare pot fi obţinute din observaţiile modificărilor morfologice şi ale stării 

de sănătate a lichenilor. Pot fi observate de asemenea modificări fiziologice cuantificabile ca 
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o măsură a stresului cauzat de poluare. Dezvoltarea tehnicilor de laborator a permis 

elaborarea unor asemenea proceduri. 

Bioacumularea - O serie de studii au demonstrat corelaţii pozitive între conţinutul 

elementelor nemetalice în ţesuturile lichenilor şi concentraţia lor atmosferică. Monitorizarea 

acestor concentraţii nu poate da o imagine reală a gradului de poluare, dar poate indica 

zonele cu depuneri mai mari sau mai mici. Avantajul constă în faptul că, metoda poate 

indica zonele cu impact înaintea altor efecte detectabile. 

Transplantarea unor specii de licheni este frecvent utilizată pentru a demonstra efectul 

poluanţilor atmosferici gazoşi 

 

Algele  

În general utilizarea algelor ca biomonitori ai poluării aerului nu este foarte frecventă. 

Dezvolatrea algelor epifite de obicei coincide cu reducerea sau dispariţia lichenilor epifitici. 

Algele verzi răspund pozitiv la creşterea concentraţiei de N, şi există studii care 

demonstrează că dispariţia unor licheni ca urmare a poluării cu SO2 este urmată de 

recolonizare epifită cu alge. Utilizarea algelor ca bioindicatori are avantajul metodei facile şi 

nedistructive de prelevare. O metodă este fotografierea digitală urmată de determinarea 

densităţii clorofiliene din pătura algală. 

 

Plantele superioare 

Literatura legată de plantele superioare şi poluarea atmosferică este vastă. Cea mai comună 

metodă utilizată în bioindicaţie este cea a efectelor vizibile, care sunt în mod obişnuit 

nespecifice şi pot indica diferite tipuri de stres. De asemenea efectele structurale, fiziologice 

şi biochimice pot fi urmărite. Acestea cel mai adesea apar înaintea modificărilor 

morfologice şi reprezintă detectori precoce şi mult mai specifici. 

 Concentraţia critică – conceptul concentraţiei critice sau nivelului critic este tot mai des 

utilizat. Aceasta nu este legată direct de biomonitoring. Principiul conceptului constă în 

faptul 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 semnificativ. Aceste valori sunt comparate cu 

valorile reale în diferitele situri afectate şi poate fi iniţiată reducerea emisiilor şi controlul 

acestora.  

Alegerea speciilor  

Plante ierboase semimature şi mature sunt cele mai utilizate în studiile de monitoring. 

Vârsta frunzelor pare să fie importantă, astfel frunzele tinere de Petunia sunt extrem de 

eficiente ca bioindicatori ai poluării cu SO2. Gladiolus gandavensis este un excelent 

bioindicatori al poluării cu floruri. În general la plantele anuale, plantele tinere sunt mai 

sensibile (nu e valabil la plantele perene). Speciile lemnoase sunt utilizate de asemenea în 

studii de monitoring, fie că este vorba de organe, indivizi grupuri de indivizi sau păduri 

întregi. Frunzişul copacilor reflectă modificările legate de poluare pe timp relativ scurt (1-2 

ani). Grupuri de arbori sunt utilizaţi însă pentru monitoringul pe termen lung. Este acceptat 

faptul că coniferele sunt indicatori mai sensibili decât foioasele. Acest fapt poate fi atribuit 

expunerii continue la poluarea atmosferică, lonegvitatea lor şi răspunsului la cantităţi mici 

de contaminanţi. 

Efectele vizibile constau în: necroză, descompunerea ţesutului din jurul stomatelor, cloroză, 

pigmentaţie roşcată, modificarea parametrilor de creştere cum sunt greutatea, suprafaţa 

foliară, diametrul tulpinii. La conifere ca urmare a poluării cu SO2 apare necroza acelor 

tinere, decolorarea celor de vârstă medie.  

Răspunsul biochimic /fiziologic  la poluare este dependent nu doar de specie dar şi de 

stadiul de dezvoltare al plantei vârstă şi starea de nutriţie a plantei. Studiile care urmăresc 
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aceste modificări pot fi realizate în teren dar şi în laborator prin fumigaţii ale unor culturi 

vegetale. 

 Variabilele urmărite sunt: 

 intensitatea fotosintezei şi conductanţa stomatelor  

 cantitatea de clorofilă 

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

 activitatea enzimatică 

 ultastructura 

 analiza inelelor de creştere (creşterea inelelor anuale) 

 creşterea şi funcţionarea radiculară 

 metode multivariate care combină mai mulţi parametri 

 

 

COMPUŞII ORGANICI 

Compuşii organici includ hidrocarburile aromatice policiclice (PAH), hidrocarburile 

clorinate, bifenili policlorinaţi (PCB) şi etilena. Biomonitoringul compuşilor organici 

utilizând plantele nu este foarte comun. Avantajul acestui tip de monitoring este faptul că 

încărcătura de bază este considerată nulă, toţi compuşii organici persistenţi fiind de origine 

antropică. Majoritatea biomonitoringului compuşilor organici împlică plante care au 

capacitatea de bioacumulare a acestor substanţe. Putem vorbi de un monitoring pasiv, în 

care este observată vegetaţia naturală şi un monitoring activ care detectează prezenţa 

poluanţilor atmosferici prin amplaasrea de plante test (santinelă) al căror răspuns la prezenţa 

contaminantului este cunoscut. Se poate realiza de asemena o analiză a ţesuturilor.  

Muşchii şi lichenii par să fie bioacumulatori ai compuşilor organici şi sunt astfel utilizaţi în 

programe de biomonitoring 

Plantele superioare sunt utilizate atât ca bioindicatori de acumulare dar şi ca indicatori de 

efect prin manifestarea de modificări evidente.  

 O asemenea modificare o reprezintă anomaliile de creştere în prezenţa etilenei. La conifere 

apar ace îngălbenite, necroză şi  căderea conurilor ca urmare a expunerii la etilenă.  
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BIOACCESIBILITATEA CONTAMINANŢILOR ÎN SOL ŞI SEDIMENTE 

 

Definiţii ale bioaccesibilităţii şi termeni asociaţi 

Definiţie Sursa 

Bioaccesibilitate 

Un element chimic este bioaccesibil dacă este prezent sub formă sau poate fi 

transformat în ioni liberi care pot fi absorbiţi de către plantă într-un interval de 

timp relevant pentru creşterea şi dezvoltarea ei, şi odată absorbit afectează 

ciclul de viaţă al plantei 

Sposito, 

1989 

În general utilizată pentrua descriegradul şi rata absorbţiei unui xenobiotic care 

intră în circulaţia sistemică într-o formă nealterată din situl de expunere 

Hrudy et. 

Al. 1996 

Accesibilitatea unei substanţe chimice pentru un animal, plantă sau bacterie. 

Poate fi determinată prin măsurarea absorbţei, toxicităţii şi biodegradabilităţii 

Linz şi 

Natale, 

1997 

Un concept care descrie abilitatea unei substanţe chimice de a interacţiona cu 

organismele vii vii 

NEPI 1997 

Accesibilitatea contaminanţilor pentru microorganisme, din punctul devedere al 

metabolismului lor, abilităţii lor de creştere pe aceste substanţe, de modificare a 

fiziologiei celulare şi probabild  de modulare a răspunsului genetic 

Sayler et. 

Al. 1998 

Cantitatea în care o substanţă poate fi absorbită de către un organism viu şi 

poate cauza un răspuns advers fiziologic şi toxicologic 

Barttelle şi 

Exponent, 

2000 

Termen utilizat pentru a indica măsura în care o doză atinge situl ei de acţiune 

sau un fluid biologic din care substanţa are acces la situl de acţiune 

Wilkinson, 

2001 

Bioaccesibilitatea absolută 

Fracţiunea sau procentul unei doze extrene care atinge circulaţia sistemică, 

respectiv raportul dintre doza internă şi doza aplicată. Acest raport mai este 

denumit şi factor de bioaccesibilitate (BE) 

 

Bioaccesibilitatea relativă 

O măsură a gradului de absorbţie între două sau mai multe dorme ale aceleiaşi 

substanţe (ex. carbonatul de plumb, vs. acetatul de plumb) diferite substrate 

(hrană, sol, apă) sau diferite doze. În conetxtul estimării riscului ecologic,, 

bioaccesibilitatea relativă este raportul dintre fracţiunea absorbită din mediul 

natural şi fracţiunea absorbită din mediul de dozare utilizat în studiul 

detoxicitate 

 

Battelle şi 

Exponent  

2000 

ALTE DEFINIŢII  

Bioacumularea  - acumularea totală a contaminantului în eţsuturile unui 

organism pe orice cale (hrană, sau fază solubilizată) 

Bioconcentraţia – acumularea unei substanţe direct din faza dizolvată prin 

branhiile şi epiteliile unui organism acvatic 

Biomagnificarea – procesul prin care bioacumularea determină o creştere a 

concentraţiei contaminanţilor în ţesuturi de la un nivel trofic la altul 

 

Schnorr 

1996 

Biostabilizarea – se referă la biodegradarea compuşilor organici hidrofili 

(HOC) labili şi transformarea lor într-un reziduu care este mult mai puţin 

accesibil şi mobil.  

Luthyetal 

1997 
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MODALITĂŢI DE ESTIMARE A BIOACCESIBILITĂŢII COMPUŞILOR DIN 

SOL SAU SEDIMENTE PENTRU DIVERŞII RECEPTORI ECOLOGICI.  

 

Calea de expunere la 

contaminant 

Teste actuale Teste în curs de  elaborare 

Sol/sediment - nevertebrate Metoda AVS 

Teste de toxicitate cu 

nevertebrate terestre şi 

bentonice 

Teste de teren şi laborator cu 

nevertebrate pentrua măsura 

acumularea în ţesuturi  

Utilizarea extractelor apoase de 

sol/sediment pentru simularea 

transferului şi bioacumulării 

CBR – Critical Bogy Residues în 

neveretebrate 

Sol/sediment - plante Metode de extracţie 

Teste de toxicitate la specii 

caracteristice , ex urmărirea 

efectului asupra germinării 

şi creşterii  

Expunerea la sol contaminat 

în teren sau laborator pentru 

a măsura acumularea subst. 

În plante şi utilizarea datelor 

în elaborarea modelelor de 

transmitere 

Extracte apoase şi eluriate pentru 

teste algale, de germinaţie şi 

elongare a rădăcinilor 

Utilizarea micronucleilor  

Tradescantia – pentru evaluarea 

potenţialului genotoxic 

Sol/sedimente- apa freatică- 

apa de suprafaţă 

Teste de extracţie  

Măsurători directe 

 

Sol/sedimente- animale  Teste de extracţie care simuează 

lichidele fiziologice pentru 
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evaluarea accesibilităţii în caz de 

ingestie accidentală 

Studii pe termen lung de hrănire 

Biomarkeri specifici pentru 

diverse substanţe chimice 

Sol/sediment- plante sau 

nevertebrate - vertebrate 

În funcţie de regimul 

alimentar, măsurarea 

acumulării în sursa trofică, 

combinată cu utilizarea 

modelelor 

Măsurători ale concentraţiei 

în vertebrate 

Măsurători ale diferiţilor 

metaboliţi 

Biomarkeri specifici 

 

Sol – vapori – animale din 

galerii 

Măsurarea în teren a gazului 

pentru estimarea expunerii 

 

 

 

 

 

INDICATORI DE STARE AI AGROECOSISTEMELOR 

  

Găsirea celei mai eficiente metode de monitorizare a calităţii solului este extrem de 

importantă atât în ecosistemeel naturale, cât şi în agroecositeme. Una dintre problemele 

acute o reprezintă alegerea indicatorilor. Compexitatea problemei este accentuată de 
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heterogenitatea solurilor şi problemele legate de înţelegerea proceselor necesare susţinerii 

diferitelor funcţii şi dinamica ecosistemelor. O problemă o reprezintă de asemenea 

determinarea stării normale a ecosistemelor sau comunităţilor. 

 

Evaluarea stării ecosistemului  

Conceptul de stare (sănătate) a ecosistemului este o ştiinţă integrativă actuală care se ocupă 

cu starea sistemelor regionale.  

 

În acest context starea de sănătate a ecosistemului este legată de două condiţii principale :  

 Ecosistemul trebuie să nu prezinte EDS “ecosystem distress syndrome” 

EDS grupează o serie de semne prin care se recunoaşte în general degradarea ecosistemului. 

Pentru ecosistemele terstre aceste semne include scăderea nivelului nutrienţilor, reducerea 

diversităţii specifice, modificări în compoziţia specifică prin apariţia de specii oportuniste, 

reducerea productivităţii, boli şi dăunători.  

 Ecosistemul trebuie să fie capabil de auto-sutenanţă 

 Ecosistemul nu trebuie să afecteze negativ sistemele înveciante ( de ex un agroecosistem 

nu trebuie să polueze cu nutrienţi sau pesticide prin drenaj ecosistemele învecinate). 

 

Există o serie de metode pentru evaluarea acestor probleme, pornind de la abordări 

paleoecologice la metode cantitative de estimare a modificărilor survenite în structura 

comunităţilor biotice.  

 

Datorită gradului de complexitate a  problemei, un singur indicator este insuficient  

 

Agroecosisteme 

Un sol sănătos terbuie să susţină dezvoltarea plantelor şi activitatea organismelor din sol 

caracteristice pentru un anumit tip de sol şi climat. Aceasta implică un conţinut de materie 

organică, nutrienţi şi mentenanţa structurii solului.. Implică de asemena absenţa 

constrângerilor fizice, chimice şi biologice ale creşterii plantelor cum este cazul acidităţii, 

bazicităţii, compactării, acumulării de substanţe toxice şi bolilor.  

Se poate detalia astfel:  

 Prezenţa organismelor endogee care reciclează nutrienţii în forma coerctă şi în cantitate 

corespunzătoare 

 Prezenţa organismelor care controlează dăunătorii 

 Prezenţa organismelor responsabile de structura solului 

 Prezenţa organismelor care degradează substanţele toxice 

 Prezenţa organismelor care produc hormoni şi substanşe chimice care stimulează 

creşterea plantelor 

 O compoziţie chimică echilibrată a solului 

 

Indicatorii şi caracteristicile lor 

Există mai multe categorii de indicatori. Unii sunt utili pentru diagnoză (identificarea 

cauzelor potenţiale ale diferitelor disfuncţionalităţi) alţii sunt utlizaţi pentru screening 

general (evaluarea stării generale) şi evaluarea riscului.  

 

In general indicatorii luaţi în considerare sunt: 

 Fizici – textură, adâncimea solului, infiltraţia, densitate, capacitatea deretenţie a apei 

 Chimici – materia organică (carbonul şi azotul organic), pH-ul conductivitatea, ayotul, 

fosforul şi potasiul solubil  
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 Biologici – biomasa microbiană, azotul petenţial mineralizabil, respiraţia solului, 

conţinutul de apă, temperatura 

 

Bioindicatori care atestă o stare bună  a solului sunt: 

 Creşterea normală  a plantelor 

 Nivel scăzut al bolilor 

 Populaţii echilibrate ale organismelro importante în economia solului (lumbricide, 

ciuperci care participă la formarea micorizelor, bacterii de biocontrol, protozoare şi 

nematode heterotrofe, artropode prădătoare) 

 Biodiversitate crescută 

 Conţinut crescut de matere organică 

 Biomasă microbială activă 

 Cantitate mare de carbon şi azot potenţial mineralizabil 

 Cantităţi crescute de hidrolaze şi oxidoreductaze 

 

Bioindicatori ai poluării solului: 

Biomasă microbială scăzută 

Prezenţa sau absenţa numitor organisme 

Prezenţa populaţiilor microbiene rezistente la substanţe toxice 

Creşterea plantelor şi prezenţa contaminanţilor în ţesuturi 

 

Bacteriile şi fungii joacă un rol deosebit de important în procesele ce au loc la nivelul 

solului. Ele pot fi asociate atât cu activităţi pozitive câ şi detrimentale. Importanţa lor ca 

bioindicatori se bazează pe impactul pe care îl au asupra productivităţii solului şi creşterii 

plantelor. Bacteriile din sol recunoscute ca benefice sunt bacteriile fixatoare de azot, fie 

libere, fie asociate rădăcinilor, rizobacteriile şi bacteriile care stimulează creşterea plantelor 

şi bacteriile asociate cu biocontrolul patogenilor radiculari. Pe de altă parte, bacteriile 

detrimentale sunt considerate bacteriile patogene. 

De ex Cd are efect inhibitor asupra biomasei bacteriene sau activităţii bacteriene, inclusiv 

cantitatea de C, activitatea dehidrogenazei (DHA) respiraţia bazală (BR)  

 

Fungii sunt activi în descompunerea celulozei şi ligninei, iar ciupercile din micorize sunt 

benefice dezvoltării plantelor. Există însă specii patogene care evident sunt indezirabile.   

Microfauna solului 

Protozoarele şi nematodele sunt elemente cheie ale lanţurilor trofice detritivore, în 

interacţiune cu bacteriile şi fungii. Mărimea acestor populaţii reflectă de altfel populaţiile de 

bacterii şi fungi. Un sol nedisturbat cu o microfloră fungică dominantă, va avea populaţii 

mari de nematode fungivore, în timp ce un sol cultivat în care predomină microflora 

bacteriană va prezenta populaţii mari de nematode bacterivore. 

Mezofauna solului 

Cei mai importanţi bioindicatori din această categorie sunt colembolele şi acarienii. 

Populaţiile de colembole cersc odată cu degardarea solului, în timp ce unii acarieni sunt 

legaţi de degradarea solului, iar alte specii sunt corelate cu starea de normalitate. 

În fauna edafică, un rol important îl au larvele dipterelor săpătoare. Abundenţa lor în sol 

variază de la câte va sute la câteva mii de indivizi /m2. Contribuie la descompunerea 

materiei organice şi reciclarea nutrienţilor.   
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Macrofauna solului 

 

Cele mai studiate organisme din această categorie sunt lumbricidele, ele reprezentând un 

indicator sensibil al condiţiei solului. Populaţiile de lumbricide sunt influenţate în primul 

rând de cantitatea de materie organică disponibilă ca sursă trofică. Diverse specii variază ca 

şi toleranţă faţă de pH, substanţe chimice, putând fi utilizaţi ca insdicatori aui nivelului pH-

ului sau ai prezenţei anumitor pesticide. Cea mai importantă funcţie pe care oau 

lumcricidele este aceea de a asigura macroporozitatea solului, stimulând procesul de 

humificare şimineralizare a materiei organice. Prezenţa lor în număr mare este un semn 

pozitiv legat de starea solului. 

Lumbricidele pot reprezenta o modalitate importantă de evaluare a diferitelor modificări ale 

mediului atât în agroecosisteme, cât şi în ecosistemele urbane şi industriale.  

Parametri analizaţi sunt următorii: numărul de specii, abundenţa, biomasa, concentraţia unor 

substanţe. 

O serie de alte nevertebrate pot servi ca bioindicatori araneide, insecte, larve ale acestora, 

etc. 

Adesea ele pot reflecta nu doar poluarea solului cât şi cea a aerului.  

 

Biodiversitatea 

Diminuarea biodiversităţii a putut fi corelată cu degradarea solului datorată eroziunii, 

cultivării intensive, fertilizare intensivă, monocultură. 

Comunităţile macrofaunistice au fost utilizate într-o serie de studii ca bioindicatori ai 

calităţii solului. O analiză relativ recentă a nevertebratelor ca şi indicatori ai calităţii solului 

arată că toate grupele protozoare, nematode, oribatide, carabide, larve de diptere, 

lumbricide, himenoptere, au anumită valoare ca şi indicator în măsura în care răspunde cu 

intensitate diferită la diversele perturbări ale mediului. Adesea însă răspunsul înregistrat la 

nivel de specie este dificil de evaluat cu exactitate datorită identificărilor dificile, absenţei 

unor metode standardizate de colectare. Macrofauna terestră definită ca suma 

nevertebratelor macroscopice poate reflecta orice modificare la nivelul mediului prin 

modificări la nivelul uneia sau mai multor componente ale sale. Artropodele din litieră 

(diplopode, izopode) sunt sensibile la abundenţa şi gradul de descompunere a litierei, în 

timp ce lumbricidele sunt sensibile la regimul hidric, pH, metale grele; unele coleoptere sunt 

sensibile de asemenea la metale grele. 

 

 Mamiferele mici 

Studiile realizate utilizau mamiferele mici  ca bioindicatori ai poluarii solului cu metale 

grele fiind dozate metalele din rinichi, ficat şi ţesut osos la trei specii Apodemus sylvaticus, 

Clethrionomys glareolus, Sorex araneus, arată ca un sol acid favorizează trecerea plumbului 

în organismul animal.  

 

 

 

 

BIONDICATORI SI BIOMONITORI ACVATICI 
 

Specii indicatoare 

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 



 45 

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 precentul 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 fi emergente, 

submergente, sau flotante. Macrofitele sunt benefice lacurilor deoarece ele produc oxigen, 

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 şi waterfowl. Dar poate 

indica de asemenea probleme legate de calitatea apei, ca rezultat al unei turbidităţi 

excessive, prezen’ei ierbicidelor sau salinisării. 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 
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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 căeste ataşat de substrat aceste comunităţi 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 ubiquişti, şi se regăsesc în toate sistemele lotice.  

Utilizănd dalele furnizate de către indicatorii algali, în corelaţie cu nevertebratele şi peştii se 

informaţiile pot fi îmbunătăţite. Informaţiile urmărite sunt biomasa, prezenţa absenşa unor 

specii, asociaţii.   

 

 

NEVERTEBRATELE 

Nevertebratele acvatice sunt în general bentonice – macroneveretbratele bintonice şi 

reprezzintă 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 

 

 

 

BENTOS SENSIBIL 

 

 

Efemoroptera 

    

  

Plecoptere Efemeroptere Diptere 

http://www.epa.gov/bioindicators/html/stoneflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/mayflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/snipeflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/stoneflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/mayflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/dobsonflies.html
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 Bivalve 
Coleoptere 

Dytiscidae 

 

BENTOS MODERAT TOLERANT 

 

 
  

 Odonate Anisoptere Crustacee Decapode Amphipode 

 

   
Diptere Simuliidae Trichoptere Izopode Diptere Tipulidae 

BENTOS TOLERANT 

  
 

 
Diptere Chironomidae Oligochete Hirudinee Gastropoda Physidae 

http://www.epa.gov/bioindicators/html/mussels.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/mussels.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/rifflebeetles.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/dragonflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/crayfish.html
http://www.dec.state.ny.us/website/dow/stream/orderpagethree.htm
http://www.epa.gov/bioindicators/html/dragonflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/crayfish.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/amphipods.html
http://www.dec.state.ny.us/website/dow/stream/orderpagefive.htm
http://www.epa.gov/bioindicators/html/caddisflies.html
http://www.dec.state.ny.us/website/dow/stream/orderpagethree.htm
http://www.epa.gov/bioindicators/html/craneflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/blackflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/caddisflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/sowbugs.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/craneflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/midgeflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/worms.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/leeches.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/midgeflies.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/worms.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/leeches.html
http://www.epa.gov/bioindicators/html/pouchsnails.html
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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 intenssitatea şi tipurile de poluare 

 sunt uşor de colectat cu un ecchipament 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 storia chimică, fizică şi biologică a 

acesteia 

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

tolerant şi prezint[ răspunsuri specifice la degradarea chimic[, 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.  

 

Dreisena polymorpha – bioindicator in apele continentale 

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. 

 

 

 

 

 


