
Dumitrescu Gabi                                                                                 Teză de abilitare  

  

 

Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară a Banatului  

”Regele Mihai I al României” din Timișoara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZUMAT 
 
 

TEZĂ DE ABILITARE 
 

„Efectul unor compuși chimici de tipul disruptorilor 
endocrini și lichidelor ionice asupra organismelor acvatice 

și terestre” 
 
 
 
 
 
 

Conf.dr.ing. Gabi DUMITRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timișoara, 2018 



Dumitrescu Gabi                                                                                 Teză de abilitare  

Relevanța și impactul rezultatelor științifice 
 

Teza de abilitare intitulată „Efectul unor compuși chimici de tipul disruptorilor endocrini 

și lichidelor ionice asupra organismelor acvatice și terestre”este realizată in conformitate cu 

legislația în vigoare și, respectiv, cu regulamentului Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României“ din Timișoara privind organizarea şi desfăşurarea 

procesului de obţinere a atestatului de abilitare, în vederea dobândirii calităţii de conducător de 

doctorat.  

Rezumatul tezei de abilitare este redactat în două versiuni, în limbile română și engleză, 

urmate de prezentarea realizărilor ştiinţifice, profesionale şi academice, indicând planuri de evoluţie şi 

dezvoltare a propriei cariere profesionale, ştiinţifice şi academice, respectiv direcţii de cercetare-

predare,  de evoluție și dezvoltare a carierei și referințele bibliografice.  
După susținerea tezei de doctorat in anul 2000, activitatea didactică și de cercetare științiifică 

s-a derulat în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din Timișoara, disciplinele Biologie 

celulara, Anatomie, histologie, embriologie și, din 2011, Culturi de celule și tesuturi,  unde activez în 

prezent în calitate de conferențiar universitar.  

Deși realizările științifice, profesionale și academice obținute în perioada postdoctorală (2000-

2018) au vizat un spectru mai larg de activități, în ultima decadă, cercetările științifice s-au focalizat pe 

studiul Efectului unor compuși chimici de tipul disruptorilor endocrini și lichidelor ionice 

asupra organismelor acvatice și terestre. 

 Cercetarea științifică prezentată în această teză de abilitare poate fi sistematizată pe 

următoarele direcții tematice de cercetare, astfel:  

- cercetări privind efectul unor disruptori endocrini de tipul xenoestrogenilor asupra dezvoltării 

şi reproducţiei la organismele acvatice și terestre; 

- cercetări in vivo și in vitro privind impactul unor lichide ionice asupra organismelor acvatice și 

terestre. 

 

CAP. I.  Cercetări privind efectul unor disruptori endocrini de tipul xenoestrogenilor 

asupra dezvoltării şi reproducţiei la organismele acvatice și terestre 

 

Cercetările efectuate s-au derulat, în mare parte,  în cadrul proiectului de cercetare tip A, nr. 

44 GR/23.05.2007, finanțat de CNCSIS, intitulat „Evaluarea efectului unor disruptori endocrini de 

tipul xenoestrogenilor asupra dezvoltării şi reproducţiei la peştele zebră (Danio rerio) şi crapul 

comun (Cyprinus Carpio), ulterior, cercetările fiind extinse și pe organisme terestre. 

Disruptorii endocrini și tulburările provocate de aceștia reprezintă astăzi una dintre problemele 

„fierbinți” ale ecologiei, astfel că, în ultimii ani, în foarte multe țări, s-au inițiat programe 

multidisciplinare de cercetare a acestui fenomen. Ei sunt reprezentați de un grup heterogen de 

compuși chimici, naturali sau sintetici, cu proprietăți hormono-mimetice, definiți de către U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA) ca agenți exogeni care interferă cu sinteza, secreţia, 

transportul, legarea, acţiunea sau eliminarea hormonilor,  reducând concentrația hormonilor naturali.  

Prin capacitatea lor de a se lega de receptorii estrogenici sau androgenici  (ER, AR, CAR, 

AhR, PXR, ERR) disruptorii endocrini pot avea efecte indezirabile asupra sănătății, alterând creșterea, 

dezvoltarea, comportamentul, producția, utilizarea rezervelor energetice, hemodinamica și circulația 

sangvină, dar afectează și funcția sexuală și, implicit, reproducția. In plus, disruptorii endocrini pot 

induce hermafroditismul și pot exercita o serie de efecte directe asupra genelor. Aceste perturbări sunt 

cu atât mai grave, cu cât ele se produc în stadiile timpurii ale dezvoltării.  

Cele mai multe tulburari endocrine și în special tulburări de reproducere apar la organismele 

din mediul acvatic și la speciile care se hrănesc cu organisme acvatice. Comparativ cu speciile 

terestre, speciile acvatice sunt expuse într-o mai mare masură la majoritatea poluanților pentru simplul 

motiv că mediul acvatic este ultima destinație pentru majoritatea reziduurilor. In mediul acvatic ajunge 

o mare parte din cele cca. 70000 de substanțe chimice artificiale rezultate din diferitele domenii ale 

industriei. Pe plan mondial, cercetările știintifice din ultimii ani sunt axate pe determinarea efectelor 
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negative cauzate de compușii chimici naturali și antropogeni, demonstrând deja că o mare parte dintre 

ei modifică controlul endocrin al reproducției la diferite specii. 

Activitatea 1.  Studiu privind efectul 4-tert octilfenolului (4t-OP) asupra dezvoltării 

embrionare la peştele zebră (Danio rerio)  

Dintre speciile de vertebrate acvatice a fost ales, ca model experimental, peștele zebră 

(Danio rerio) deoarece are un ciclu de viată relativ scurt, reproductibilitate foarte ridicată, embrionii 

sunt transparenți astfel încât toate celulele sunt observabile încă din stadiile larvare timpurii. În plus, 

genomul peștelui zebră prezintă similarități mari cu cel uman, susținând în continuare valoarea deja 

recunoscută a acestei specii, ca model experimental, pentru cercetarea biomedicală fiind recomandat, 

în special, pentru evaluarea efectelor toxice ale diferitelor substanțe chimice asupra creșterii și 

reproducției.  

S-au realizat 3 loturi, cu câte două repetitii și anume: lotul I – Martor; lotul II la care s-a 

administrat octilfenol (OP) în concentrație de 1,5 μg L
-1 

; lotul III la care s-a administrat o concentratie 

de 60 μg L
-1

 OP. În procesul de monitorizare a embrionilor s-au utilizat principalele caracteristici ale 

perioadelor de dezvoltare embrionară la ciprinide descrise de Kimmel si colab., (1995). La peștele 

zebră, ecloziunea embrionilor s-a realizat în proporție de 100% la lotul martor după 77 ore post-

fecundație, în timp ce la loturile II și III, s-a realizat în proporție de 80, respectiv 60%, la 82 ore post-

fecundatie.. Diferenta  de până la 100%, au stagnat în stadiul de faringulă avansată, stadiu în care au 

murit.  

Activitatea 2.  Studiu privind efectul 4-tert octilfenolului (4t-OP) asupra dezvoltării 

embrionare la crapul comun (Cyprinus carpio). 

Cercetarile noastre s-au extins ulterior pe embrioni  aparținând crapului comun (Cyprinus 

carpio), specie importantă din punct de vedere economic. În experiment s-au utilizat 3 loturi 

experimentale, a câte două repetitii și anume: lotul I – Martor; lotul II la care s-a administrat octilfenol 

(OP) in concentratie de 1,5 μg L
-1 

; lotul III la care s-a administrat o concentratie de 60 μg L
-1

 OP. 

La crapul comun, după 78 ore, 80% din embrionii lotului martor s-au aflat în perioada de 

ecloziune, iar la loturile II și III, numai 60% din embrioni. După 85 ore post-fecundație toții embrionii 

lotului martor au fost eclozați, în timp ce la loturile II și III s-a realizat în proporție de 80, respectiv 70%. 

În cazul acestor două loturi, restul embrionilor, de până la 100%, au stagnat în stadiul de faringulă 

avansată, stadiu în care au murit. 

Se poate trage concluzia ca expunerea la octilfenol, chiar și în doze mici de ordinul 

microgramelor, determină întârzieri în creşterea şi dezvoltarea embrionilor influenţând negativ 

viabilitatea acestora, cât și  procesul de ecloziune. 

Activitatea 3. Studiu privind cuantificarea creşterii şi supravieţuirii  peștilor zebră 

expuși la octilfenol 

În experiment au fost organizate 3 loturi experimentale: L1 (LM – netratat), LE2 expus la 1,5 

μg OP L
-1

  și LE3 expus la 60 μg OPL
-1

 . Expunerea la  octilfenol  s-a realizat pe parcursul unui ciclu 

de viaţă complet, respectiv din stadiul de ou fertilizat până la maturitatea sexuală. În vederea 

cuantificării creşterii au fost prelevaţi câte 10 indivizi din fiecare lot la 41, 75 şi, respectiv, la începutul 

depunerii pontei (115 zile) cand au fost determinați următorii parametri biometrici: lungimea totală, 

lungimea standard, lungimea capului, înălțimea maximă, înălțimea minimă și greutatea corporală. La o 

expunere de 41 zile pf, OP a determinat  diferențe distinct semnificative între lotul martor și L2, 

precum și între L2  și L3 în ceea ce priveste lungimea totală, lungimea standard și înălțimea maximă. 

Expunerea peștilor zebră la OP timp de 16 saptamani  nu a influențat semnificativ parametrii luați în 

studiu, între cele trei loturi diferențele fiind nesemnificative (p>0,05) însă,  în cazul indivizilor din  L3 

expuși la 60 μg OP L
-1

 , s-au semnalat malformații ale coloanei vertebrale precum și creșterea 

procentului de mortalitate la cca. 70% din indivizi, comparativ cu lotul martor la care procentul de 

mortalitate a fost de 20% și cu lotul 2 la care procentul de mortalitate a fost de 30%. 

Activitatea 4. Modificări histologice induse în gonade, ficat și rinichi la peștele zebră 

(Danio rerio) sub efectul octilfenolului (OP) 

Problematica abordată a vizat investigarea modificarilor histologice care apar la nivelul 

gonadelor, ficatului și rinichiului la peștele zebră (Danio rerio) expus la octilfenol pe un ciclu de viață 

complet (21 – 115 zile) și de la 21 la 75 zile. În vederea realizării de preparate histologice, pentru 
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fiecare perioada luată în studiu, peștii au fost împărțiți în trei loturi, a câte 30 indivizi/lot, și anume: lotul 

I – Martor, respectiv loturile II și III la care concentrațiile de octilfenol administrate au fost de 60 μg 
 
L

-1
, 

respectiv 100 μg 
 
L

-1
. Pentru studiul histopatologic, peștii au fost fixați în formol neutru 10% şi 

incluzionați în blocuri de parafină, secționate cu microtomul rotativ manual Leica la grosimea de 5 μ, 

iar după lipire pe lame microscopice, secțiunile histologice au fost colorate prin metoda tricromică 

Mallory și au fost examinate la microscopul de cercetare Olympus CX41. 

Analiza microscopică a secțiunilor histologice a evidențiat faptul că peștii din loturile 

experimentale, expuși la octilfenol în intervalul 21-115 zile de viață, prezintă, în proporție de 70%, 

gonade feminine. Gradul de dezvoltare al gonadelor la loturile experimentale diferă însă față de cel al 

indivizilor lotului martor. Astfel, în cazul indivizilor lotului martor, gonadele prezintă frecvent ovocite 

mari, cu nucleu ușor excentric şi citoplasma încarcată cu vitelus terțiar, printre care se găsesc ovocite 

cu vitelus secundar și un numar redus de ovocite mici, cu vitelus primar. În cazul lotului experimental 

II, cele trei tipuri de ovocite se întâlnesc numai în gonadele a cca. 28,5% dintre femele, majoritatea 

femelelor prezentând în gonade predominant ovocite de dimensiuni mici, cu vitelus primar. În cazul 

lotului experimental III, la care octilfenolul s-a administrat in concentratie de 100 μg 
 
L

-1
, s-a observat 

că numai 14,1% dintre femele prezentau în gonade ovocite mai mari, încarcate cu vitelus secundar, 

restul indivizilor având gonadele formate predominant din ovocite mici. 

În cazul expunerii la octilfenol în intervalul 21-75 zile de viață, cca. 75% dintre indivizii lotului 

experimental II, respectiv 80% dintre indivizii lotului experimental III, au prezentat gonade femele. 

Indivizii lotului experimental III au murit însă în procent de 46,66%. 

Aspectele semnalate arată că octilfenolul, deși induce feminizarea populației de pești zebră la 

ambele concentrații testate, el determină totuşi o stagnare a evoluției ovocitelor, prin urmare crește 

vârsta de depunere a primei ponte. De asemenea, la vârste mici, octilfenolul, în concentrație de 100 

μg 
 
L

-1
, influențează negativ viabilitatea. 

Analiza microscopică a ficatului a arătat că peștii zebră expuși la octilfenol au prezentat 

modificări în arhitectura normală a parenchimului hepatic, într-o manieră dependentă de doză, 

exprimate prin hipertrofii vasculare la indivii lotului experimental II, congestii vasculare în cazul 

indivizilor din lotul experimental III, hipertrofii hepatocitare, cu vacuolizari citoplasmatice și apariția de 

granulațiuni fine, dar și fibrozări ale țesutului conjunctiv perilobular. Ficatul este principalul organ 

implicat in procesul de detoxifiere, prin urmare, modificările histologice în ficatul faunei acvatice, 

precum peștii, reflectă efectele poluării habitatului acvatic. Histologia ficatului este foarte sensibilă și 

reprezintă o modalitate corectă de a evalua efectul oricărui poluant asupra peștilor. 

Parenchimul renal este utilizat, de asemenea, ca indicator al poluării. Astfel, din analiza 

microscopică a rinichiului s-a semnalat, în cazul indivizilor din lotul II, expuși la 60 μg 
 
L

-1 
OP,

 
prezența 

nefrocitelor cu citoplasma fin granulară, hialinizarea lumenului tubular și prezența infiltratelor 

leucocitare în interstițiul peritubular. La indivizii din lotul experimental III expus la o concentrație de  

100 μg 
 
L

-1
 OP, modificările morfologice s-au manifestat prin edeme peritubulare, congestii vasculare 

și numeroase infiltrate leucocitare peritubulare si interepiteliale atat la nivelul tubilor uriniferi, cat si la 

nivel glomerular. Un aspect frecvent semnalat pe teritorii largi la loturile experimentale, a fost cel de 

dezorganizare a epiteliului nefrocitar, cu hipertrofia și vacuolizarea citoplasmei nefrocitelor și pierderea 

legăturii acestora cu membrana bazală..  

Activitatea 5. Efectul expunerii la octilfenol (4-tOP) asupra structurii histologice a 

testiculului la șoareci 

Sistemul reproducator al vertebratelor și, în special al masculilor adulți, pare a fi deosebit de 

vulnerabil la acțiunea acestor disruptori endocrini. Prin urmare, scopul acestui studiu a fost acela de 

evalua efectul 4-terț-octilfenolului (4-tOP) asupra structurii histologice a testiculului la șoarecii maturi. 

În experiment au fost utilizați șoareci din linia NMRI în vârsta de 2 luni și greutatea medie de 

aproximativ 30 grame, repartizați în șapte loturi (5 șoareci/lot): lotul control - LC - netratat; lotul vehicol 

- LV - tratat cu amestec de etanol și ulei de porumb, 1:10; loturile L3, L4, L5, L6 și L7 – tratate cu 4-

tOP la concentrații de 160, 80, 40, 20 și 10 mg/Kg corp. La 24 ore, dupa ultima administrare, soarecii 

au fost sacrificati prin dislocare cervicala. 

Octilfenolul (4-tOP) a indus o serie de modificări la nivelul parenchimului testicular la indivizii 

loturilor expuse. Astfel, s-au semnalat procese de detașare de pe membrana bazală a epiteliului 
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tubilor seminiferi, acesta având aspect rarefiat sau dezorganizat, ca urmare a delețiilor celulelor liniei 

seminale și a pierderii contactelor dintre acestea și celulele Sertoli. În lumenul tubilor seminiferi s-a 

semnalat prezența unor detritusuri celulare și a unui citolizat. La nivelul epiteliului seminifer, un numar 

mare de spermatocite au avut aspect hipertrofic, cu citoplasma hipereozinofilă, aspect care indică 

manifestarea proceselor degenerative,  aspecte de intensitate mai mare fiind observate în 

parenchimul testicular la indivizii expuși la concentrații de 160 si 80 mg OP/kg corp. În plus, atât 

printre celulele liniei seminale, cât și în lumen se semnalează celule apoptotice și un număr mare de 

corpi apoptotici. La indivizii loturilor experimentale 3 și 4, membrana bazală  a  epiteliului seminifer a 

avut aspect îngroșat iar capilarele sangvine peritubulare au avut aspect hipertrofic. De asemenea, în 

țesutul conjunctiv din interstițiul peritubular s-au evidențiat hiperplazii difuze ale celulelor glandulare 

interstițiale, aspect care reprezintă un mecanism compensator proiectat să crească steroidogeneza 

testiculară, ca răspuns la concentrația insuficientă de testosteron.  

În concluzie, octilfenolul (4-tOP) induce alterarea morfologiei epiteliului tubilor seminiferi și a 

celulelor interstitiale Leydig, aspecte care sugerează reducerea procesului de steroidogeneză, a 

secreției de testosteron și, în consecință, perturbarea spermatogenezei, intensitatea modificarilor 

morfologice fiind dependentă de concentrație. 

Activitatea 6. Testarea efectului toxic al etinilestradiolului (EE2)  asupra dezvoltării 

embrionare la peștele zebră (Danio rerio) 

Estrogenul sintetic EE2 este folosit la fabricarea contraceptivelor orale și este excretat în urină 

într-o formă inactivă conjugată dar este activat ușor, prin intermediul activității bacteriilor în apele 

menajere și în apele de tratament a plantelor, fiind considerat unul dintre cei mai puternici compuși 

estrogenici, efect demonstrat atât in vivo, cât și in vitro. 

S-au realizat 3 loturi, cu câte două repetiții și anume: LI – Martor, LII la care s-a administrat 

etinilestradiol (EE2) în concentrație de 1,5 ng L
-1 

și LIII la care s-a administrat o concentrație de 7 ng L
-

1
 EE2. După 9 ore post fecundație, la lotul martor și LII nu s-au observat diferențe semnificative în 

evoluția embrionilor comparativ cu situația existentă la 7 ore pf, în schimb, la LIII procentul de 

mortalitate a crescut cu 20%, aspect corelat cu o sensibilitate mare a embrionilor în perioada de 

gastrulă. Această perioadă s-a prelungit la lotul experimental LIII  până la 12 h post fecundație, în 

acest interval de timp, toți embrionii lotului martor și LII aflându-se în segmentare, stadiile de 8, 6 și 4 

somite. Ecloziunea a fost inițiată la 51 h pf moment în care, la lotul martor și LII au eclozat 20% dintre 

embrioni iar la lotul LIII s-a manifestat o stagnare a evoluției acestora astfel încâ,t 70% dintre embrionii 

acestui lot s-au aflat în faringulă. La 82 ore s-a semnalat un procent de ecloziune de 100% la lotul 

martor, de 30 % la lotul experimental LII și numai 20% la lotul experimental LIII,  în același interval de 

timp crescând însă procentul de mortalitate la 40% în cadrul lotului experimental II, respectiv 50% în 

cadrul lotului experimental III. Monitorizările realizate la 88 ore p.f. au semnalat un procent de 

ecloziune de 60% la lotul experimental LII, diferența de 40% reprezentând mortalitatea, în timp ce la 

lotul experimental LIII, numai 40% din embrioni au eclozat iar 60%au murit. 

Activitatea 7. Testarea efectului toxic al EE2  asupra dezvoltării embrionare la crapul 

comun (Cyprinus carpio) 

Ecloziunea embrionilor s-a realizat în proporție de 90% la lotul martor după 78 ore post-

fecundație, în timp ce la lotul experimental L II, aceasta a fost realizată numai de 10% dintre embrioni, 

restul de până la 100% aflându-se în stadiul de faringulă avansată. La 85 ore, lotul martor a avut 

100% larve, în timp ce în cazul lotului LII au existat 90% larve și 10% faringule avansate care au 

stagnat în evoluție și au murit în acest stadiu. În concluzie, etinilestradiolul, în doze foarte mici 

determină o ușoară stagnare în evoluția embrionilor, în timp ce dozele mari influențează atât o 

stagnare în evoluția acestora cât, mai ales supraviețuirea, procentul de mortalitate în acest caz fiind 

de 100% în stadiul de faringulă avansată. 

Activitatea 8. Studiu privind cuantificarea creşterii şi supravieţuirii  peștilor zebră 

expuși la ethinilestradiol (EE2) 

În experiment au fost realizate 3 loturi experimentale, cu cate 3 repetiții/lot. Concentraţiile de 

ethinilestradiol utilizate în acest experiment,  1,5 ng L
-1

 EE2, respectiv de 7ng L
-1

 EE2 , sunt similare 

celor existente în mediul acvatic în mod natural.  
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În vederea cuantificării creşterii au fost prelevaţi câte 10 indivizi din fiecare lot la 41, 75 şi, respectiv, la 

începutul depunerii pontei (115 zile) cand au fost determinați următorii parametri biometrici: lungimea 

totală, lungimea standard, lungimea capului, înălțimea maximă, înălțimea minimă și greutatea 

corporală. La vârsta de 41 zile, cele mai mari diferențe între parametrii biometrici luați în studiu s-au 

semnalat între loturile LII și LIII, aspect care sugerează faptul că, în cazul lotului LIII, la care s-a 

administrat o concentrație de 7 ng EE2, este alterat procesul de dezvoltare. Expunerea peștilor la o 

concentraţie de 7 ng EE2 L
-1

 determină creşterea procentului de mortalitate dar afectează și creşterea 

juvenilă din perioada 41 – 75 zile după fertilizare, comparativ cu lotul martor. La maturitate, indivizii 

expuși la 7 ng EE2 L
-1

 au valorile medii ale parametrilor biometrici mai mici comparativ cu cei din lotul 

martor și lotul 2. 

 

CAP. II.  Cercetări privind impactul unor lichide ionice asupra organismelor  

acvatice și terestre 

 

Lichidele ionice sunt săruri organice formate dintr-un cation organic cu masa moleculară mare, 

cum sunt cationii alchil şi aril - amoniu, imidazoliu, piridiniu, piperidiniu, pirolidoniu, pirazoliu, fosfoniu, 

sulfoniu etc. şi un anion organic sau anorganic. Încă de la apariţia lor, acestea au avut o influenţă 

constant crescatoare asupra chimiei organice, biochimiei şi „chimiei verzi” (chimia mediului) datorita 

proprietatilor fizico-chimice unice manifestate prin tipicul structurii. Datorită acestor proprietăţi, 

neîntâlnite la alte substanțe, lichidele ionice au început sa fie mult utilizate in procesele chimice ca 

solvenți de generație nouă, înlocuind solvenții organici convenționali (ex. benzenul, acetona, toluenul, 

etc.), ce prezintă emisii considerabile de vapori toxici (VOCs) şi au o largă aplicabilitate în diferite 

ramuri ale industriei chimice (industria vopselelor, maselor plastice, sinteza solvenților și catalizatorilor, 

procesarea metalelor, obținerea de nanomateriale și electroliți pentru dispozitivele electronice, etc.). 

Includerea lor în categoria solvenților cu „caracter verde" se traduce în rezultate pozitive, în ceea ce 

priveşte contribuţia la poluarea aerului, datorită unei influenţe neglijabile a presiunii vaporilor. Cu toate 

acestea, ele sunt solubile în apă și pot pătrunde în mediul înconjurător prin pânza freatică, prezentând 

un potențial toxic pentru ecosistemele acvatice. Mai mult, datorită stabilității mari a lichidelor ionice în 

apă, acești compuși pot deveni poluanți persistenți în apele reziduale. Caracterul toxic al lichidelor 

ionice face necesară efectuarea unor studii eco-toxicologice suplimentare ale acestora pe diferite 

specii, în vederea îmbunătățirii „regulilor de proiectare”, în sinteza de lichide ionice cu toxicitate 

minimă, asupra organismelor integrate în mediul inconjurator. 

Activitatea 1. Modificări histologice induse de lichidele ionice asupra unor organe la 

peștele zebră (Danio rerio) 

În acest studiu am urmărit determinarea  toxicității acute cauzată de expunerea peștelui zebră 

(Danio rerio) la diferite concentrații de bromură de tetrabutilamoniu. Toxicitatea acută a lichidului ionic 

asupra peștelui zebră a fost evaluată prin masurarea efectelor letale ale acestuia după o expunere de 

96 ore, toate testele fiind efectuate în conformitate cu procedura 7346 a Organizatiei Internaționale de 

Standard. O primă etapă în acest experiment a fost determinarea criteriilor de validitate a loturilor. 

Pentru aceasta s-a stabilit mortalitatea populației de pești, timp de 12 zile, înainte de debutul 

experimentului. Mortalitatea a fost de 0%, motiv pentru care, toți peștii au fost acceptați pentru 

experimente. După cele 12 zile, s-a realizat testul de sensibilitate a loturilor de pești, prin utilizarea 

bicromatului de potasiu, timp de 24 ore. Pentru aceasta s-au utilizat concentrații de 120, 150, 200, 

260, 350, 400 mg L
-1

, iar CL50 (24h) a bicromatului de potasiu s-a situat între 150 – 200 mg L
-1

.  

Pentru realizarea testului de toxicitate acută a bromurii de tetrabutilamoniu am realizat trei 

serii de experimente, în fiecare serie utilizând câte cinci concentrații diferite ale lichidului ionic, 

respectiv: 10; 25; 50; 75; 100 mg L
-1

 pentru experimentul I, 200; 400; 600; 800; 1000 mg L
-1

 pentru 

experimentul II și 1500, 2000; 3000, 4000 si 5000 mg L
-1

 pentru experimentul III.  

După 96 de ore de expunere a peștilor, în cazul experimentelor I și II s-a observat că nici una 

dintre concentrațiile utilizate nu a avut efect letal. Rezultatele testului de toxicitate acută relevă, însă, 

în cazul experimentului III, faptul că valoarea LC50 la 96 de ore de expunere, se situează în jurul 

valorii de 3000 mg L
-1

. Valorile LC50 obținute pentru bromura de tetrabutilamoniu sunt mult mai mici, 
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comparativ cu datele obținute privind LC50 la 96 ore pentru alti solvenți, cum ar fi acetona (30642 mg 

L
-1

), respectiv DMF (12220 mg L
-1

), dar mult mai mari, comparativ cu toluenul (60 – 313 mg L
-1

), 

benzenul (203mg L
-1

), fenolul (5 mg L
-1

), etc. Aceste date sugerează faptul că bromura de 

tetrabutilamoniu, lichid ionic cu cation amoniu, are valoarea LC50 mult mai mare comparativ cu o serie 

de solvenți organici uzuali. În plus, în cazul experimentului III, s-au observat tulburări 

comportamentale manifestate prin pierderea echilibrului, înot dezordonat, inerție pe perioade lungi de 

timp. La peștii expuși la concentrații de bromură de tetrabutilamoniu de 3000 mg L
-1

 și peste, s-a 

semnalat un proces de dezorganizare al lamelelor branhiale secundare, cu aspecte de  detașare 

epitelială, frecvente procese hipertrofice și vacuolizări celulare, până la dezepitelizarea completă, 

hipertrofii vasculare în corion și frecvente infiltrate leucocitare. 

La nivelul tegumentului, analiza microscopică a arătat procese intense de eroziune a celulelor 

din straturile superficiale ale epidermei, astfel încât aceasta devine foarte subțire, iar celulele care 

predomină sunt celulele secretoare de mucus. Pe zone restrânse se formează edeme intraepiteliale, 

procese datorate distrugerii joncțiunilor intercelulare. Degradarea celulară indusă de lichidele ionice la 

nivelul pielii, mai cu seamă de sărurile de amoniu, deteriorează funcțiile pielii reducând suprafața ariei 

de respirație, respectiv prin întrerupaerea integrității barierei externe. De asemenea, modificările 

induse la nivelul epiteliului lamelar al branhiilor afectează capacitatea peștilor de a interveni în 

interschimbul de gaze. 

 Bromura de tetrabutilamoniu induce, de asemenea, leziuni hepatice la concentrații de 3000 

mg L
-1

 și peste această valoare. Acestea s-au manifestat prin granulațiuni hepatocitare, alterarea 

histoarhitectonicii cordoanelor hepatocitare, hipertrofia capilarelor sinusoide, fibrozări perivasculare și 

prezența infiltratelor leucocitare. La concentrația de 5000 mg L
-1

 bromură de tetrabutilamoniu, 

procesele de fibrozare au fost mult mai extinse și mult mai intense, hepatocitele au manifestat 

vacuolizări, iar la nivelul capilarelor s-au manifestat hipertrofii și chiar procese congestive. 

La nivel renal, concentratiile mari de lichid ionic au determinat leziuni manifestate prin 

dezorganizarea glomerulului vascular, cu prezența celulelor infiltrative leucocitare, reducerea spațiilor 

capsulare, formarea de edeme peritubulare, hipertrofii nefrocitare, prezența leucocitelor în lumenul 

tubular, hipertrofii vasculare peritubulare, cu aspect hemoragic pe arii extinse. 

Expunerea peștilor zebră la concentrații de 3000 și 4000 mg L
-1

 bromură de tetrabutilamoniu 

induce modificari și la nivel intestinal, modificări mult mai intense la concentraţia de 5000 mg L
-1

. 

Acestea s-au manifestat prin degenerescențe epiteliale, alterarea țesutului conjunctiv lax din structura 

corionului și, implicit, alterarea profundă a funcţiei de digestie şi absorbţie. 

Activitatea 2. Efectul administrării acute a clorurii de tetrabultilamoniu asupra structurii 

histologice a ficatului și rinichiului la șoarece 

Principalele obiective ale acestui studiu au fost evaluarea toxicității acute a clorurii de 

tetrabutilamoniu la șoarece, stabilirea principalelor modificări histologice produse de către acest lichid 

ionic în țesutul hepatic și renal, precum și modul în care este influențată activitatea catalazei, enzimă a 

sistemului antioxidant, implicată în reducerea H2O2. 

Toxicitatea acută a lichidului ionic asupra șoarecilor a fost evaluată prin măsurarea efectelor 

letale ale acestuia dupa 24 ore de tratament și a fost exprimată ca și concentrație letală medie (LC50). 

Testul s-a realizat în conformitate cu recomandările lui Lorke (1983) și Shetty Atkila (2007). În acest 

scop, s-au organizat cinci loturi experimentale, a cate 5 șoareci/lot, care au fost tratate, prin injecție 

intraperitoneală, cu următoareale doze de clorura de tetrabutilamoniu: 250 mg/Kg corp – lotul 1, 

125mg/Kg corp – lotul 2, 62,5 mg/Kg corp – lotul 3, 31,25 mg/Kg corp – lotul 4 și, respectiv 15,62 

mg/Kg corp – lotul 5. Pentru stabilirea dozelor necesare de clorură de tetrabutilamoniu au fost 

realizate diluții seriale, în soluție salină 0,9%, care s-au raportat la Kg greutate vie.  

După stabilirea LC50, au fost organizate 5 loturi, a cate 7 indivizi/lot. Patru din aceste loturi au 

fost experimentale, animalele din fiecare grup fiind injectate intraperitoneal cu clorură de 

tetrabutilamoniu, în următoarele doze: 125 mg /Kg corp – lotul 1, 62, 5 mg/Kg corp – lotul 2, 31,25 

mg/Kg corp - lotul 3, 15,62 mg/Kg corp – lotul 4. Lotul 5 a fost lotul control, la care s-a injectat același 

volum de soluție salină 0,9%. 

 Pentru examenul histopatologic, probele prelevate din ficat și rinichi, au fost fixate în formol 

neutru 10% şi incluse în blocuri de parafină care au fost secționate la grosimea de 4 μ, colorate prin 
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metoda tricromică Mallory și, ulterior, examinate la microscopul de cercetare Olympus CX41 prevăzut 

cu cameră foto digitală şi software pentru histomorfometrie QuickPHOTO Micro2.2. Analiza statistică a 

rezultatelor histomorfometrice fost realizată prin utilizarea testulului Mann-Whitney U Test.  

Determinarea activității catalazei s-a realizat prin metota fotometrică propusă de Sinha (1972), 

pe probe de sânge recoltate la sacrificarea animalelor prin puncția venei cave caudale. 

Concentrația letală medie CL50 a clorurii de tetrabutilamoniu (C16H36ClN), injectată i.p. la 

șoareci a fost, după 24 ore, de 125 mg/Kg corp. 

Analiza microscopică a secțiunilor histologice realizate prin ficat a arătat, în cazul indivizilor din 

loturile experimentale, procese hipertrofice manifestate la nivelul hepatocitelor, capilarelor sinusoide, 

venulelor și venelor centrolobulare. La toate loturile experimentale, administrarea intraperitoneală de 

clorură de tetrabutilamoniu a condus la hipertrofia hepatocitelor și apariția de vacuole citoplasmatice, 

frecvența acestora fiind diferită în funcție de cantitatea de lichid ionic administrată. Astfel, vacuolele 

citoplasmatice au fost mult mai frecvente în cazul indivizilor din loturile experimentale 1 și 2. 

Modificarile histologice induse de lichidele ionice și în special de cele cu cation amoniu se corelează 

cu binecunoscuta acțiune surfactantă a acestora asupra membranelor, crescând permeabilitatea 

membranei față de ionii externi afectând proprietățile fizice ale bistratului lipidic. Efectul toxic exercitat 

de surfactanții cationici sugerează că modificările părții cationice a lichidelor ionice sunt responsabile 

pentru comportamentul toxic al acestor noi solvenți. 

Vacuolele citoplasmatice sunt picături lipidice acumulate, aspect care sugerează o perturbare 

a metabolismului lipidic, în timp ce granulațiile citoplasmatice mari sunt asociate cu hipertrofia 

mitocondriilor și, respectiv a întregii celule. Ficatul este principalul organ responsabil pentru 

metabolismul medicamentelor și al substanțelor chimice toxice. Expunerea la solvenți organici poate 

induce toxicitate hepatică deoarece majoritatea substanțelor chimice sunt metabolizate în ficat iar 

metaboliții toxici generați sunt cauza principală a leziunilor hepatice. O mare categorie de solvenți, 

cum sunt cei cationici și amfifilici, au capacitatea de a se concentra în mitocondrii, ca rezultat al 

potențialului membranar mitocondrial. Acumularea acestor solvenți în ficat inhibă β-oxidarea acizilor 

grași în mitocondrie cauzând apariția de vacuole lipidice și transportul electronilor de-a lungul lanțului 

respirator. 

Expunerea la clorura de tetrabutilamoniu (C16H36ClN) a condus la compresia corpusculilor 

renali, metaplazia epiteliului monostratificat al capsulei Bowman intr-un epiteliu cubic, chiar prismatic, 

fibrozări pericapsulare și infiltrate intraglomerulare. Intensitatea acestor modificări a fost dependentă 

de concentrația lichidului ionic. La nivel nefrocitar s-au semnalat hipertrofii, vacuolizari citoplasmatice, 

aspecte însoțite de intumescențe ale tubilor uriniferi, alterarea polului apical  și detașări ale 

membranei celulare de membrana bazală subepitelială. Rețeaua vasculară peritubulară a avut aspect 

hipertrofic, pe anumite teritorii congestiv. 
Rezultatele prezentului studiu au relevat o scădere mai mare a activității catalazei la indivizii 

loturilor experimentale 1 și 2, la care cantitatea de lichid ionic a fost de 125 mg/Kg corp, respectiv 62,5 

mg/Kg corp. La celelalte loturi, valorile obținute au fost ușor mai mici comparativ cu martorul, la care 

valoarea obținută pentru catalază a fost de 358.68 µMH2O2 Transf./min, ml, la 25
0
C. Scăderea 

activității catalazei sugerează manifestarea stresului oxidativ, cu precădere la indivizii primelor două 

loturi experimentale. Acest aspect se corelează cu modificările morfologice care apar în ficat.  

Activitatea 3. Studiu privind potențialul antiproliferativ al clorurii de tetrabutilamoniu 

(TBAC) asupra celulelor tumorale HCT-8 

În ultimii ani, lichidele ionice (ILs) au atras atenția comunității științifice, prin potențialul lor 

farmaceutic, ceea ce ar putea reprezenta un mare succes al utilizării acestora la început de secol 21.  

ILs pot acționa ca antioxidanți, sunt protectori ai macromoleculelor, stimulează plierea proteinelor și 

reglează volumul celulelor. Potențialul lor farmaceutic se datorează efectului antimicrobian și 

antiseptic, inhibării acetilcolinesterazei (AChE), AMP deaminazei, efectului anestezic local, anti-

nociceptiv, anticolinergic și activității anticanceroase. 

Scopul acestui studiu a fost acela de a evalua potențialul antiproliferativ al clorurii de 

tetrabutilamoniu (TBAC) (C16H36ClN) asupra liniei celulare umane de carcinom  colo-rectal HCT-8. 
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După atingerea confluenţei, celulele au fost din nou tripsinizate şi au fost resuspendate  în plăci 

cu 24  godeuri, la densitatea de 5 x 10
5
 celule/mL. După 24 de ore, mediul a fost înlocuit cu mediu 

proaspăt, în care s-au adaugat diferite concentrații de lichid ionic, respectiv: 0,085 mg/mL (L1); 0,17 

mg/mL (L2); 0,34 mg/mL (L3); 0,68 mg/mL (L4); 1,36 mg/mL (L5). Grupul control (Lc) a conținut 

celule fără tratament. 

Datele obținute din analiza cineticii de creștere la 24 si 48 de ore, după tratamentul cu TBAC,  

au arătat că, la toate concentratiile utilizate, lichidul ionic  are un efect inhibitor asupra creșterii 

celulelor liniei tumorale HCT-8. Celulele tratate cu clorură de tetrabutilamoniu (TBAC) au prezentat un 

efect semnificativ de inhibare a creșterii (p<0,001) comparativ cu grupul control. Astfel, dupa 24 ore de 

expunere, în timp ce la 0,085 și 0,17 mg / mL TBAC, concentrația celulară a fost 7 x 10
7
 / mL, 

respectiv 5,16 x 10
7
 celule / mL, la 0,34, 0,68 și 1,36 mg / mL,  concentrația de celule a scazut 

semnificativ la 3,04 x10
7
, 2,8 x 10

7
 și, respectiv, 1,36 x 10

7
 celule / mL. Efectul inhibitor maxim asupra 

HCT 8 a fost obținut la concentrația de 1,36 mg TBAC / mL. 

Celulele tratate au prezentat modificări morfologice care au constat în hipertrofii, vacuolizari 

citoplasmatice, modificarea formei devenind sferice, pierderea aderențelor intercelulare si la matrice, 

precum si o serie de aspecte necrotice, devin incapabile de a forma colonii, modificari mai intense  in 

cazul celulelor expuse la concentratii mai mari.  

După 48 ore de expunere la TBAC s-au înregistrat concentrații celulare mult mai mici 

comparativ cu cele obținute la 24 ore de expunere (p<0,001). Astfel, în timp ce la 0,085 și 0,17 mg / 

mL TBAC, concentrația celulară a fost 2,70 x 10
7
 / mL, respectiv 2,16 x 10

7
 celule / mL, la 0,34, 0,68 și 

1,36 mg / mL,  concentrația de celule a scazut semnificativ la 1,72 x10
7
, 1,42 x 10

7
 și, respectiv, 0,94 x 

10
7
 celule / mL. 

În concluzie, și după 48 de ore de expunere,  concentrația celulară este dependentă de doza 

administrată, efectul inhibitor maxim asupra celulelor tumorale din linia HCT 8 fiind obținut la 

concentrația de 1,36 mg TBAC / ml. Lichidul ionic utilizat de noi, respectiv clorura de tetrabutilamoniu 

(TBAC), a avut un efect inhibitor asupra creșterii celulelor colo-rectale tumorale  din linia HCT 8 într-o 

manieră dependentă de concentrație și durata de expunere. 
 

CAP. III Sinteza realizărilor științifice, profesionale și academice  
 

Realizările științifice, profesionale și academice aferente perioadei postdoctorale (2000-2018) 

sunt concretizate prin publicarea a 18 articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters și în volume 

indexate ISI proceedings, (5 prim autor, din care 16 articole în reviste cu factor de impact), 140 lucrări 

științifice indexate BDI și 42 articole apărute apărute în volumele unor conferințe naționale și 

internaționale. 

Indicatori bibliometrici:  

Profil Web of Science: 18 articole WoS; citări: 38; h = 4;  
https://apps.webofknowledge.com/ViewMarkedList.do?action=Search&product=WOS&SID=F

42HBiOPrq6LDPJCH2r&mark_id=UDB&search_mode=MarkedList&colName=WOS&entry_pr

od=WOS 
 

Profil Scopus: 13 articole; citări: 35; h = 4:  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36659219000 
 

Profil Google Scholar: 136 articole indexate în baze de date internaţionale/ 193 citări/h-index: 8  

https://scholar.google.com/citations?user=frQSM_UAAAAJ&hl=en 

 

Am participat la realizarea a 16 granturi/proiecte de cercetare nationale câştigate prin 

competiţie, inclusiv proiecte de cercetare/ consultanţă (valoare de minim 10000 Euro echivalent) din 

care 2 în calitate de director.  

De asemenea, am publicat în edituri naționale, în calitate de singur autor, 3 cărți de 

specialitate, 5 manuale universitare iar, în calitate de autor principal, un îndrumator de lucrări practice.  

Sunt membru în 5 asociatii profesionale. 

https://apps.webofknowledge.com/ViewMarkedList.do?action=Search&product=WOS&SID=F42HBiOPrq6LDPJCH2r&mark_id=UDB&search_mode=MarkedList&colName=WOS&entry_prod=WOS
https://apps.webofknowledge.com/ViewMarkedList.do?action=Search&product=WOS&SID=F42HBiOPrq6LDPJCH2r&mark_id=UDB&search_mode=MarkedList&colName=WOS&entry_prod=WOS
https://apps.webofknowledge.com/ViewMarkedList.do?action=Search&product=WOS&SID=F42HBiOPrq6LDPJCH2r&mark_id=UDB&search_mode=MarkedList&colName=WOS&entry_prod=WOS
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36659219000
https://scholar.google.com/citations?user=frQSM_UAAAAJ&hl=en
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În ceea ce privește capacitatea de a îndruma studenți și tineri cercetători am coordonat mai 

mult de 25 de studenți la lucrările de licență/diplomă/disertație dar am îndrumat și ajutat și doctoranzi 

în pregătirea lucrărilor de doctorat, formând colective în cadrul cărora au reușit să publicăm 

numeroase lucrări științifice în reviste incluse în baze de date internaționale. 

Pentru perfecţionarea activităţii didactice şi de cercetare am urmat mai multe stagii de 

pregătire, după cum urmează:  

- Curs modular „Current Advances in Cell Biology: Molecular biology techniques: identification 

of receptor mRNA in primary cells using RNA isolation, transcription and PCR amplification. Tissue 

culture techniques: culturing human epithelial cells” organizat la USAMVB Timişoara de către „The 

Childreans Medical and Research Fondation”, Crumlin, Irlanda. 

- Curs de specializare  “Biotehnologii de reproducţie în ameliorarea populaţiilor de animale 

domestice”organizat de U.S.A.M.V.B. Timişoara în colaborare cu ENSA Rennes – Franţa 

 - Curs de specializare „Markerii de laborator în diagnosticul și monitorizarea terapiei bolilor 

cardiovasculare”,  UMF ”Victor Babeș” Timișoara, 2010 

- Curs de specializare „Stresul oxidativ in patologia cardiovasculara”, UMF ”Victor Babeș” 

Timișoara, 2011 

- Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical și biotehnologic. 

Proiect POSDRU/81/3.2/S/55362, finanțat prin Fondul Social European, Prgramul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad  

- Program de specializare „Comunitate virtuală interuniversitară pentru știință, tehnologie, 

inovare și valorificare a proprietăților intelectuale”. Proiect POSDRU/86/1.2/S/56872, finanțat prin 

Fondul Social European, Prgramul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

Universitatea de Vest din Timisoara.  

Pe baza granturilor câştigate prin competiţie şi a celor la care am lucrat în calitate de 

colaborator, am contribuit la dotarea laboratorului disciplinelor de Biologie celulară și Anatomie-

Histologie-Embriologie cu echipamente de laborator, reactivi și materiale consumabile. Totodată am 

contribuit şi contribui la îmbogăţirea colecţiei de materiale didactice cu piese histologice permanente, 

cu piese anatomice, material iconografic, pentru buna desfăşurare a lucrărilor practice şi a cursului. 

Toate acestea au avut ca scop principal diversificarea mijloacelor ce conduc la creşterea nivelului de 

pregătire profesională a studenţilor, punând întotdeauna accentul pe învățământul centrat pe student,  
 

CAP. V. Planuri de evoluție și dezvoltare a propriei cariere profesionale, 

științifice și academice  
 

Dezvoltarea carierei mele universitare viitoare va urmări două direcții principale, respectiv 

activitatea educațională și activitatea de cercetare.  

Planul de evoluție și dezvoltare a cariere mele ştiinţifice are ca obiectiv principal creşterea 

calităţii ştiinţifice și a vizibilităţii prin recunoaşterea cercetărilor proprii la nivel naţional şi internaţional.  

Activitatea mea de cercetare se va axa în continuare pe aspecte referitoare la potențialul 

farmaceutic al diferitelor grupe de lichide ionice privind capacitatea antioxidantă, antiproliferativă, 

antimicrobiană, etc. a acestora, studiul mecanismului de acțiune a disruptorilor endocrini la nivelul 

aparatului genital mascul si femel  și, în plus, testarea in vivo și in vitro a unor produse apicole și 

apifitoterapeutice. Pentru obţinerea unor rezultate valoroase este necesară găsirea unor oportunități 

prin care să extindem echipa de cercetare, prin accesarea de fonduri naționale/internaționale în 

vederea susținerii cercetărilor dar și prin implicarea studenților/doctoranzilor. 

Prin activitatea mea profesională, ştiinţifică şi academică doresc să imi aduc aportul la 

creșterea reputației științifice, a competitivității și a vizibilității naționale și internaționale a Facultății de 

Zootehnie şi Biotehnologii și, implicit,  a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

 

 

Conf.dr.ing. Gabi Dumitrescu 


