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Gabriel GatiEvolu ă de acînconjurător generate de raac a.Cu un profund caracter interdisciplinar, conceptul ”One Health” are misiuneadeclarată de a îmbunătămedicinei umane . Deviza "One World, One Health, One Medicine"defineîn continuă schimbare, mediu-sănătate.Fiind una dintre cele mai mari și mai bine păstrate delte europene, Delta Dunăriia impus un cadru legal și administrativ pentru conservarea ei, cu toate că a fost supusăunor presiuni de mediu încă din perioada interbelică, fiind mai accentuate după 1960.Modificările antropice create în perioada comunistă și mai apoi abandonarea utilizăriiacestora au dus la dereglarea și distrugerea spanemodificat, datorită distrugerii echilibrului factorilor naturali.Delta Dunării a fost desemnată Rezerva -o decizie aGuvernului României. Această decizie a venit în 1991, alături de cea a OrganizaEduca . Reconstruc teiDunării a început după 1994, primele zone reconstruite recreând habitate pentruplante și animale tipice zonelor umede, pentru reproducerea peștilor și a păsărilor, șifunctoxice.Studiul integrat al contaminării mediuluiasupra organismelor animal și uman, precum și conectarea impactelor și dinspreacestea spre mediu reprezintă ideea fundamentală a conceptului „One Health”, și înacelași timp modalitatea de abordare a obiectivelor tezei.Scopul acestui studiu este de a furniza o evaluare complexă și completă a douătipuri de riscuri care pot pune în pericol biodiversitatea locală a Rezerva BiosfereiDelta Dunării ul dintre aceste riscuri estereprezentat de poluarea cu metale grele (mercur - Hg, plumb - Pb, arsen - As, cadmiu -Cd), alături de un alt factor de risc reprezentat de prezenpatogene (Vibrio sp., E. coli, Pseudomonas sp.), riscuri care pot avea efecte negative,atât de sine stătătoare cât și sinergice, asupra populaîn zonă.Evaluarea variabilităbacteriilor patogene, precum și descoperirea potendouă elemente, în raport cu popula dau oimportan adibiologic.Lucrarea intitulată „Dezvoltarea și implementarea conceptului „One Health” înRezerva ” are o structură formată din două părcuprinzând mai multe capitole, fiind redactată în conformitate cu normele în vigoare.



Dezvoltarea
Prima parte a tezei, structurată în 3 capitole, descrie sintetic date din literaturade specialitate despre mecanismele de mediu și efectele asupra habitatelor acvatice șiterestre a primelor patru cele mai toxice metale grele. De asemenea, sunt făcutereferiri asupra transferului între matrice (apă/sediment) și biota acvatică (organismeintă – pești), în contextul în care metalele grele sunt cunoscute pentru bioacumulareași efectele lor toxice cumulative. Reladate despre microorganismele specifice mediului acvaticumane a acestora. Rela este importantă prin prisma capacitămicroorganismelor de a metaboliza metale grele, dar și de a dezvolta rezisten ă latoxicitatea acestora. Cele mai importante microorganisme patogene din ecosistemuldeltaic asupra cărora s-a direc cercetarea sunt E. coli, Pseudomonas sp. și Vibriosp.
Partea a doua a tezei este structurată în 6 capitole care concercetărilor personale efectuate pe baza unui model de studiu (capitolul 4) care acuprins în prima etapă evaluarea statusului toxicologic și microbian al apei șisedimentelor în zone le ariei de studiu, zone ce reprezintă habitate pentruorganismele acvatice. Două direc ulterior, și anumeprima fiind studiul distribu ei spa e și sezoniere a contaminării cu metale și bacteriia apei și sedimentelor; iar a doua direc de cercetare fiind reprezentată decaracterizarea bioacumulării metalelor și a portajului bacterian patogen și nepatogenla pești. Pe baza distribu -a calculatriscul ecologic al habitatelor și implicapești. Metalele studiate și identificate în apă și sediment au permis calcularea graduluide bioacumulare la pești într-o etapă ulterioară. În același timp, popula e peștireprezentată de specii comune a fost caracterizată din punct de vedere al portajuluimicrobian. Ultima etapă a evaluat în baza conceptului „One Health”, implicaecosistemului acvatic asupra sănătă Partea a doua se încheie  cu prezentareaconcluziilor generale și a elementelor de originalitate, în cele din urmă fiind prezentatălista referinEsen în desfășurarea cercetării, aspectele de geomorfologie, relief,hidrografie, climă, resurse naturale, demografie și economie ca particularită ale DelteiDunării sunt prezentate în capitolul 5.Metodologia cercetării (capitolul 6) cuprinde detaliat informastudiu primară (studiul pilot – zona localităbra care a fost extinsă ulterior spre alte zone reprezentative pentrusuprafa .Cercetarea s-a extins pe o perioadă de 3 ani (2012-2015), timp în care s-aurecoltat sezonier probe de apă, sediment după metode standardizate și exemplare depești din specii bentonice (crap - Cyprinus carpio, caras - Carassius gibelio, somn -

Silurus glanis) și pelagice (scrumbie - Alosa immaculata, șalău - Sander lucioperca,știucă - Esox lucius, biban - Perca fluviatilis). Analiza toxicologică a cuprinsdeterminarea prin spectrometrie de absorb atomică a metalelor selectate (Pb, Cd,



Gabriel GatiAs, Hg) din apă, sediment, organe externe și interne de la pești, iar analizamicrobiologică a vizat identificarea în aceleași matrice a Vibrio sp., coliformilor, E. coliși Pseudomonas sp.Analiza datelor și evaluarea riscurilor a utilizat metode statistice avansate(Principal Component, Canonical Discriminant, T-test, ANOVA, Friedman, Wilcoxon) șimetode de analiză Metodele de evaluaretoxicologică a statusului acvatic s-au bazat pe indici specifici (de contaminare pestenivelul de fond (Cf, PLI), de risc ecologic (RI, SQGQ-Q, PEC-Q). Pentru calculul dozei deexpunere, a aportului zilnica expunerii prin apă și caracterizarea expunerii în cadrul unei zone investigate, s-autilizat un program de utilitate publică apar ând ATSDR (Agency for ToxicSubstances and Disease Registry) din cadrul CDC (Center for Disease Control andPrevention), referen Pentru evaluarea riscului în cazulmixturilor chimice (metale grele) s-au calculat indicii de hazard (EPA). Risculmicrobiologic uman a fost evaluat utilizând o metodă dedicată.Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în capitolul 7.În cadrul evaluării calită ezadescriptivă a rezultatelor din zona de studiu Sfântu Gheorghe arătă o detecneconsistentă a Pb, Cdsezonul prelevării. Arsenul a fost singurul element care a fost măsurat constant, avândvaria edii. Două metale cu toxicitate ridicată, Cd și Hg, auînregistrat depăfiind în unele cazuri chiar peste clasa maximă – V. În sedimente, prezenfost constantă, în ordinea Pb>As>Cd>Hg, ultimele două dintre acestea (Cd și Hg)înregistrând depăapă s-au izolat în principal bacterii din grupul coliformilor, iar din acestea pestejumătate au confirmat și prezen E. coli. În continuare s-au clasat specii din genul
Pseudomonas sp., urmate de specii din genul Vibrio sp., cu o prezenredusă. În sediment frecvenmare, dintre care, la fel, peste jumătate au fost pozitive și pentru E. coli. Pseudomonassp. au avut o frecven apă, Vibrio sp. având o frecvenredusă (exceptând V. cholerae).Reprezentativitatea zonei de studiu primare la nivelul Deltei Dunării estesus de similarită le observate între zona de studiu de la vărsarea BraGheorghe și zona de studiu extinsă de pe toate brametalelor din apă, exceptând mercurul; rezultatele analizei probelor de sediment dinstudiile de la cele două nivele arătând de asemenea similarităSimilaritatea este confirmată și întărită prin metode statistice avansate, rezultatulanalizei statistice evidenmetalelor grele. Calitatea microbiologică însă nu putut fi comparată prin aceastămetodă, diferind mult pe scara spa -temporală și implicând o evoludiferită fa de parametrii chimici. În ansamblu, zona Deltei secundare a Bra



DezvoltareaSfântu Gheorghe este zona care generează caracteristici comune pentru întreaga Deltăa Dunării cu excep exului lagunar Razim-Sinoe.În ceea ce privește varia pe parcursulcercetării, valorile din apă ale Pb și As pe de o parte și cele ale Cd și Hg pe de altă parte,au avut tendin conform cuvariavaria ii sezoniere predictibile care poate fi direct comparată cu tendincelelalte studii de referin . Agrele, se poate spune că datele indică faptul că sedimentele ac vorde contaminancondisedimente, prin recoltări ocazionale, sezoniere, ca o metodă bună de descriere avaria Trecând la evaluareacalitativă din punct de vedere al încărcăturii microbiene a habitatelor acvatice, s-aputut observa o variabilitate în procentajul de probe pozitive, indusă de fluctua esezoniere. Speciile din genul Vibrio au avut variaFrecven de sediment fa , lafel ca și speciile din genul Pseudomonas. Frecvenbacteriologic a fost influen de numărul zilelor ploioase ,fapt demonstrat statistic în cazul tuturor genurilor de bacterii studiate.Tehnica sistemului geografic informa ste utilizată în evaluarea șimanagementul sistemelor acvatice, în special pentru a cartografia cu precizie bazinelehidrografice și analizarea tuturor surselor posibile care ar putea afecta calitatea apelor.În acest sens, parametrii de calitate a apelor discuta prezentadin punct de vedere spahidrologicecondi lelor a diferit în ceea ce privește zonelecu valorile minime, zonele de aport și zonele cu valori maxime. Zona de aport pentruAs, Hgconcentra la vărsarea BraGheorghe (sediment). Zona de aport pentru Cd conform valorilor medii din apă esteCanalul Centrul, cu concentra(apă) ). Poluarea din amonteeste cea care caracterizează mărimea și intensitatea zonelor contaminate (As, Hg, Pb),pentru Cd intrând în discu fără a putea fi cert incriminate.Studiul efectelor dăunătoare ale poluării habitatelor asupra populastudiate din Delta Dunării a vizat bioacumularea metalelor grele. Toate speciile depeeliminarea acestuia din calcul, crapul este prima specie clasată, datorită nivelelorplumbului și cadmiului mai ridicate. Scrumbia (Alosa immaculata) bioacumuleazădiferit metalele grele, fapt care arată că are căi de expunere diferite, fiind o speciealohtonă care nu prezintă relevan ică a habitatelor deltaice.



Gabriel GatiBioacumularea metalelor grele a fost diferită între specii și tipurile de organe analizate(interne sau externe), speciile nerăpitoare bioacumulând în special Pb și Cd, iar celerăpitoare Hg. Pe parcursul studiului, nu s-a putut identifica clar o specie de peștedintre cele studiate, care să prezinte o contaminare microbiologica mai intensă,indiferent că a fost vorba de analiza microbiomului branhiilor sau hepatopancreasului,
E.coli având cea mai mare distribu , fiind urmată de câteva specii din genul Vibrio.Calculul riscului ecologic al metalelor grele în habitatele studiate leasupra peștilor a reprezentat prima etapă în evaluarea riscului în concordanconceptul „One Health”. Aria studiată a fost împăr ă în patru zone distincte în funcde concentra măsurate ale metalelor grele: Brasecundară a Bra ul Turcesc, Canalul Melea) alături deLaguna Melea, canalele din nordul Bra eorghe, și canalele din sudulacestuia (excluzând cele din Delta secundară). Aceste patru zone sunt diferite în ceeace privește statusul hidrologic, având schimburi de apă cu diferite sisteme acvaticeînvecinate (complexe de lacuri deltaice, Marea Neagră, ș.a.), reprezentând așadar patrusubtipuri de habitate. Conform calculelor PLI (Pollution Load Index), a coeficientulconcentra – PEC-Q (mean probable effect concentrationquotient), a  indicelui de estimare a contaminării mCd (modified contaminationdegree) și în concordan ea maicontaminată zonă este cea a Bra a a Delteisecundare a acestuia, a lagunei Melea și apoi de canalele sudice și cele nordice.Contaminarea sedimentelor afectează în principal organismele bentonice însă indirect,prin verigile trofice superioare, metalele grele pot afecta și alte organisme din apă.Calculul riscurilor în expunerea umană la metale și microorganisme din aria destudiu a reprezentat etapa finală în abordarea conceptului „One Health”. S-a creat unscenariu privind consumul de apă netratată pornind de la premisa că în modtradi pentrugătitde metale grele din apă în zona Melea conduce la un aport zilnic în cazul expuneriiumane mai mare decât în celelalte zone, constituindu-se aparent în zona cu cel maimare poten Indicii de hazard calculaexpunerea umană simultană prin apă de băut la toate cele patru metale analizateînregistrează cele mai mari valori (1,3 – 1,4) în zona Brasugerează o potencalcule arată foarte clar faptul că prezen Pb, Cd, As, măsurate peperioada studiului în zona Sfântu Gheorghe generează valori ale IH mult subunitare,ceea ce ne face să considerăm lipsa potenaceastă mixtură. Riscurile de aparila arsenul din apa netratată estimează teoretic apari -6cazuri noi la 10000 de locuitori. Pe de altă parte, riscul microbiologic acvatic majorcalculat se distribuie în zona CanaluluiGheorghe, amonte de localitate. De asemenea, riscul microbiologic în transmiterea



Dezvoltareaunor boli de la pești la om ca urmare a manevrării acestora este mai mare în cazulinfecmoarte) comparativ cu toxiinfec e.
Capitolul 8 prezintă concluziile generale.Statusul ecologic al sistemului acvatic tipic Rezervaeste moderat influenpentru organismele acvatice. În ansamblu, nu există o expunere care să poată duce laefecte negative acute sau cronice notabile. Gradul de contaminare cu metale grele agenerat riscul ecologic cu distribuVaria a concentracu valorile minime, zonele de aport și zonele cu valori maxime. Poluarea în amonteinfluen nsitatea contaminării cu metale grele a zonelorstudiate. Polutomul (Pb, Cd, As, Hg) și bacteriomul zoonotic evoluează similar în zonade studiuVariabilitate sezonieră clară și predictibilă, asigurată statistic, a fost observată încazul sedimentelor, acestea ac ca un rezervor de contaminan –metale grele.Prin urmare, determinarea nivelului metalelor grele din sedimente, prin recoltăriocazionale, sezoniere reprezintă o metodă adecvată pentru descrierea variatemporale ale statusului toxicologic al sistemelor acvatice studiate.Prezen (V. cholerae, V. fluvialis, V.

alginolyticus, V. metschnikovii, V. mimicus, V. vulnificus, V. parahaemolyticus) dar șiindicator al poluării fecale (E.coli, Pseudomonas spp.)acestuia, exceptând E. coli, în sediment fasedimentul ac zoonoticdatorită proceselor de imobilizaredepind de schimbările sezoniere, îndeosebi în prezenBioacumularea metalelor în organismul pemodul de hrănire, pentru două dintre cele mai toxice metale, Pb și Cd, a fostdemonstrată ca fiind cea mai importantă la crap și caras, specii endemice și de largconsum în Delta Dunării. Structura microbiomului la pespeciile de Vibrio și Pseudomonas respectiv E. coli prezente în apă și sediment, indicândo interschimbabilitate bacteriană între aceste compartimente, cu un pronuncaracter sezonier.Evaluând prin prisma conceptului „One Health” riscul microbiologic reprezentatde peștii proveni ca urmarea manevrării, acesta este crescut în cazul infec comparativ cutoxiinfec Riscul microbiologic de toxiinfecdatorită eliminării de la consum a masei gastrointestinale de la pești și datorităconsumării peștelui prelucrat termic, specific zonei.Scenariul creat privind consumul de apă din Dunăre arată că aportul zilnic încazul expunerii umane prin ingestie se situează sub valorile de protecsănătate, cu excep Riscurile pentru sănătatea umană în cazul expunerii



Gabriel Gatiprin apă de băut netratată au fost minime, valorile maxim calculate ale IH fiind plasateîn zone fără așezări umane permanente, inclusiv în cazul expunerii sporadice lamixtura de metale care con , riscurile de aparicazurilor adi raportat la mărimeapopulaÎn cadrul triunghiului epidemiologic hazard – mediu – organisme susceptibile,obiceiurile alimentare și de consum al apei conform tradi ei locale, prioritizează riscultoxicologic fa ă de cel microbiologic, în cazul infec și pe cel microbiologicnedigestiv fa în cazul procedurilor de capturare și manevrare apeștilor.Aspectele inovative ale tezei sunt eviden în capitolul 9. Astfel, vorbimdespre primul studiu din România care a evaluat exhaustiv două riscuri majore pentrubiodiversitatea Deltei Dunării cel al poluării cu metale grele și celmicrobiologic, în contextul conceptului „One Health”. Studiul delimitează patru zone derisc toxicologic și microbian din Delta Dunării pentru un ecosistem și sănătatea umană,demonstrând că zona Deltei secundare a Bragenerează caracteristici comune pentru întreaga Deltă a Dunării cu excepcomplexului lagunar Razim-Sinoe. Utilizând o metodologie simplă de colectare aprobelor din Delta Dunării în puncte limitate și standardizată de analize a parametrilortoxicologici și microbiologici, studiul conduce pe baza unor prelucrări statisticeavansate(GIS) la posibilitatea evaluării complexe a unor arii extinse și de extrapolare arezultatelor. De asemenea, este primul studiu care pornind de la datele ob dinecosistemul acvatic (apă, sediment, pești) arată că riscul pentru sănătatea umană atâtdin punct de vedere toxicologic cât și microbiologic este minim în zonele locuite, darpoate fi influen locale tradi m de apă.


