INTOXICARI CU FLUOR ALE PLANTELOR ŞI ANIMALELOR DIN
ZONA UZINELOR DE ALUMINIU ŞI lNGRAŞAMINTE FOSFATICE
dr. AL. IONESCU, ELIZA LEONTE
Prezenţa

fluorului în atmosferă sub formă gazoasă (acid fluorhidric,

tetrafluorură şi hexafluorură de siliciu) sau sub formă de pulberi (fluorură de sodiu fluorură de aluminiu si fluorură dublă de aluminiu si
sodiu), este s~mnalată cel mai adesea' în jurul fabridlor de alumlni~,
dar, de asemenea, şi în zonele fabricilor de sticlărie, C'~Tamică sau îngrăşăminte fosfatice. l\Iulte sorturi de cărbune folosite la încălzirea casnică sau industrială conţin cantităţi însl'mnate ele fluor care oscilea:;.ă
între 80-300 ppm şi care, în procesul de combustie sînt evacuate în
atmosferă.

Fluorul şi combinaţiile sale nu sînt componente normale ale acrului (în ciuda faptului că clementul F este destul de răspîndit în scoarţa
pămîntului) ; mai mult încă, el s-a dovedit a fi o noxă periculoasă pentru
întreaga lume vie'.
Valorile limită ale concentraţiilor de fluor care determină intoxicacaţiile plantelor şi animalelor sînt destul de greu de stabilit din cauza
variabilităţii foarte mari a rezistenţei diferitelor specii precum şi din
cauza instabilelor condiţii de mediu care pot amplifica sau diminua acţiunea poluanţilor.

Cei mai mulţi dintre cercetători (5, 7, 8, 16, 27, 35) înclină să creadă
0,01 ppm F este pragul de la care necrozele apar indubitabil în lumea
vegetală dar experimentări cu plante foarte sensibile, ca de pildă, gladiolele, au arătat că şi dozie de 100 de ori mai reduse er1au oapabile, oa, în
timp, să provoace daune evidente.
ln 1955, în U.R.S.S., a fost propusă ca normă limită admisibilă,
valoarea de 0,01 mg/mc aer, în cazul unei expuneri permanente şi 0,03
mg F/mc are pentru expuneri de scurtă durată. In 1967, statul Pennsylvania (S.U.A.) recomanda să nu se depăşească zilnic valoarea de 0,005
mg F/mc aer, cunoscînd că emisii de 0,004 mg F/mc provoooseră deja
unele pagube recoltelor de cereale.
că
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Lucrările cercetătorilor elveţienă (9) au pus în evidenţă efectul deosebit al fluorului asupra diverselor auxine, îndeosebi asupra acidului
beta-indolilacetic. Acesta favorizează pătrunderea fluorului în organele
yegetale, proporţional cu concentraţia lui în momentul respectiv. Este
probabil că hormonii de creştere exercită o acţiune de coordonare asupra absarbţiei fluorului, care, la rîndul Lui, exercită o acţil\JJ!1e depresivă
asupra clorofilei „a 14 şi de aceea după cercetătorii menţionaţi mai sus,
plantele care se dezvoltă într-un mediu impurificat cu fluor prezintă
fenomene de cloroză.
Alţi autori (1,16) menţionează modificări la nivelul enzimelor, a
aminoacizilor liberi şi a proteinelor; s-a constatat, printre altele, inhibarea activităţii enolazei, colinesterazei precum şi o diminuare simţitoare
a polizaharidelor.
Compuşii cu fluor au tendinţa de a se acumula în plante în funcţie
de diferiti factori. Intr-o atmosferă cu concentratie constantă de fluor,
acumular~a este în funcţie de timpul de expuner~ ; frunzele de viţă de
vie, caişii, merii, pentru a nu cita <lecit puţine exemple, se îmbogăţesc
în fluor progresiv, cu trecerea timpului.
ln Elveţia şi Norvegia efectele vizibile provocate de fluor la plantL'
au fost semncilate la o distanţă de 23-32 km de sursa de impurificare.
Cercetări experimentale au arătat că starea de nutriţie în care se
găseşte planta în momentul atacului de noxe este de mare importanţă în
procesul de rezistenţă la impurificarea cu fluor ; astfel, o deficienţă în
azot măreşte în mod evident sensibilitatea plantelor.
ln R.F.G. (10,11) s-au semnalat apariţii de leziuni necrotice la p:I'Un,
porţi'lmi sclerozate la cireşi, însoţite de pierderea gustului carracterist:ic.
ln Franţ.a (7, 8), în jurul unei fabrici de aluminiJu au fost semnalate fenomene asemănătoare. Scoarţa copacilor reţine cantităţi mari de
fluor care ating 1.000 ppm la porţiunile expuse la emisiile directe ; este
suficient ca o cantitate de 1/50-1/30 din această valoare să treacă din
scoarţă în lemn, pentru ca acţiunea nocivă a fluorului să se manifeste.
ln organismul animal fluorul pătrunde prin aer, apă şi prin alimente. Aportul normal de fluor adus de alimente este de 0,2-0,5 mg/zi
.şi poate fi suplimentat de fluorul conţinut în apa potabilă.
Mc Clure (1944-1945) a analizat cantitatea de fluor ingerată cu
hrana ş.i apa de către indivizi din diferite ţări ale globului şi a constatat că valoarea lui variază între 0,34 şi 3,13 mg/zi. In 1964 Jenkins
(18, 19) a comunicat pentru Anglia un aport zilnic normal de fluor de
0,6 mg la copii, 1,6 mg la femei şi bărbaţi.
Cînd fluorul ingerat zilnic se integrează în limitele de 0,5-1,5 mg,
cantitatea de fluor din ţesuturi nu depăşeşte valoarea normală (Machle
şi colab. 1942) (26). După Mc Clure şi Kinger (25) nu se produc depuneri
nici la o valoare a ingestiei zilnice de fluor de 4-5 mg. Dacă ingestia
dep~eşte 5 ppm F/zi, începe retenţia fluorului în organism. La o suplimenta.re a raţiei la 6 mg fluorură pe zi, depunerea de fluor este apreciabilă şi eliminarea lui dÎII1 ţ.esUJtiuri durează ani de z~le (Largent 1960)
(22).
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Largent (22) a demonstrat că excreţia este mai mică decît ingestia,
la o ingestie de fluor care depăşeşte 5 ppmlzi, pînă cîrnd ţesuturile, cel
osos în s~cial, sînt saturate cu fluor.
Concentratiile de fluor care depăşesc dozele fiziologice sînt toxice.
Valoarea conce~triatiei critice a fluorului MATC (maximum acceptabile
toxicant concerntratlon) este foarte disputată deoarece concentraţiile toxice inferioare sînt apropiate de limita superioară a concentraţiilor fiziologice. Cu toate acestea, cel mai adesea este acceptată clasificaTea dată
în 1966 de Harold Hodge (17), care evidenţia efectele fluorului asupra
organi~mului ani.r.rnl .::stfel :
1/5 milioane - inhibă activitatea enzimatică ;
1 ppm (în apă) - reduce caria dentară;
2 ppm - pătează smalţul în primii 8 ani de viaţă;
10 ppm (în apă) - incidenţă de i:i.rterioscleroză 10 %
20-80 mg/zi - fluoroză paralizantă;
50 ppm (în apă) - modificări morfofuncţionale la nivelul tiroidei. ;
100 ppm (în apă) - întirzieri în creştere ;
125 ppm (in apă) - modificări la nivelul tubilor renali ;
2,5 - 5 g - doză letală.
Asemenea modificări au fost reproduse şi pe cale artificială. I .a
şoboilanii albi cărora li s-a administrat f1uOII' în cantităţi de 0,02-2.0
mg/kg (Ardelean) (2), s-a constatat o hipertrofiere a glandei tiroide iar
cercetările lui Jenkins şi Edgar (8) au arătat existenţa unui efect depresiv al fluorului asupra metabolismului energetic global al organismului
animal.
Este evident în felul acesta, că cercetările de fiziologie vegetală
şi animală au un larg cîmp de investigaţie în zonele poluate cu fluor,
pentru a stabili valorile pagubelor provocate de noxe prin intermediul
reacţiei organismelor şi, mai ales, pentru a găsi căile de sporire a re-zistenţei plantelor şi animalelor confruntate cu prezenţa unor cantităţi mari
de fluor în atmosferă şi in hrană.
I. Elemente din starea

generală

a vegetaţiei în jurul unor surse de
polware cu F

Leziunile produse de fluor la plante prezintă o mare variabilitate
de la o specie la alta dar, în linii generale, toate acestea pot fi cuprinse
în două mari grU!pe, diupă tipul de ne!1Vaţiune al frunzei.
La monocotiledonate - tipul gladiolei, al gramineelor şi al stînjenelulrui (fig. 1) - care au [run.z,e cu nervaiţiune parclelă, leziunile se
instalează apical şi sînrt net delimitate de ţesutul normal. Prezenţa unor
insule de tesut necrozat in tesutul vi.abil niu se observă dedt la concentraţii fo~e mari de fluor.·
La dicotiledonate - leziunile provocate de compmşii fluorului sînt
localiZJate la marginea limbului sub forma unui ţesut galben care apoi
necrozează căpătînd culoare brunie. Mai tîrziu, după o acumula.re mai
·mare de fluor (peste 20--40 ppm) se dezvoltă o linie de demarcaţie
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\r<;uri apirnle la Iri s gNmanica.

brună sau \·ioll't-roşcată, între ţesutul sănătos şi cel necrozat. Cu timpul
suprafaţa uscată se desprinde, partea vie apărind ca o frun ză sănătoasă,
nc.ltacată, dar cu o suprafa ţă ceva mai redu să ~ i bizar dantelată. La
pomii fru c ifcri. mai ales, căde rea frun zelor - în cazul im p urifi cării
cu fluor - este d stul de rapi dă. E. Bo\· ay a obs rvat numer oase leziuni

pe fuctel wrni ca is în jurul unei uzine de aluminiJu, fenomen semniaJat
pentru fructele d păr şi de cercetătorii am ericani Griffin şi Bayles.
Un exem plu elocvent constatat la noi în ţară (16, 17) îl oferă frunzele de trandafir (Rosa centifolia) plantat în spaţiile ,-erz i pcriuzinale
ale unei fabrici d e aluminiu . Dozele mici de fluor le provoacă a pariţia
un or pete de ţesut necrotic d culoar măsl inic-oliv spre caf niu care
sî nt separate d ţ e sutul normal. d un ţesut d demarcaţie violet ; uneori
aceste leziu ni cu prind 1/6 din su prafa .a totală a limbului. Cînd o mare
can titate de fluor (peste 50 ppm) s-a acumulat în frunz , acestea se
desprind aproap e în totalitate de pc tulpi ni , ramuri le rămînînd defoliate .
L:i J uqlans regia (fig. 2) arsuril r.î arginal au culori violet-negre
)i afectează profund întreaga funcţionalitate a plantei.
La Rum ex crisp us frun zele prezintă o bandă continuă de ţesut nec·!·ozat de culoare brun-caf nie, care cu prinde vîrful, marginile lim bului
,:-_ \ ' Înu la limita cu ţesutul s<lnătos din centrul limbului un ţe sut de searare brun-\·iolet închis. Ţe sutul lezat este subţire, uscat ş i fr iabil în
c.:ompara ţic cu cel sănăt cs.
Buddleia davidii - cu frunze m oi şi nervuri puternice pr o nunţate
arc suprafeţe ne crozate cu contur ner egulat cc înainteaz ă către ung hiul
ultimelor ramifi ca ţii a le nervurilor. La Aesculus hypocastanum f runzele
sînt atacate l a marginea foliolelor sau în lungul peţiolului. Necr ozele
sînt foarte n eregu lstc ca mărime şi contur ş i cu timpul ţe sutul lezat
se destram ă.
Cl
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ccroze pc frun ze d e Iuglan s re gia

La frunzele de Poligonum aviculare, sînt necrozate îin întregime saiu
numai p e jum ă tait.e.a s up er i oară, căpă tînd o culoare brună d eschisă . l n
a c e.astă for m ă frunzele rămîn mai d ep arte p e ramuri în că mult timp.
Brassica oleraceea var. capitata prezintă unele frun ze cu culoarea
ro~ i e tică -rug ini e, car e se ne c ro ze az ă şi se rup.
La Bux11s sempervirens frunzele atacate capătă o culoare bru n
d e s ch i să şi p ersistă p e ramuri p înă se 'USUJcă definitiv ş i oad.
La Salix piniinalis şi Salix m atsudana f. tortuosa frunzele sînt necrozate la vîrf ş i margine . Marginile limbului atacat se răsucesc spre
partea inf e rioară de-a lungul axei sale l ongitudinale ; coroa nele s înt
deform ate adesea (fig.3)

34:1

Fig , 3., De f o rm ă ri ale coroanei la Salix piminalis

şi

pom i usc a\i.

Populus nigra p rezintă pe frunze leziuni brun închise care se întind de la vîrf către bază . Defo lierea este num eroasă şi evidentă (fig. 4).
La Pyrus pyraster intîlnit la 800 m de fabrică se observă că frunzele din exteriorul cor oanei, adi că cele mai expuse influenţei noxelor
emise continuu, prezintă vîrful ş.i marginile frunzel or cu ţes ut necrozat
bruniu, cu un ţesut îngust de separare, de culoare bruniu-roşcat.
La Cirsium arvense se remarcă leziuni numai l1a f ~le b ătrine
d e la baza tulpinii oare atestă o acumulare mai mare decît la :firun.zele

Fi g. 4. Defoli ere la Populus nigra .
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tinere. Leziunile sînt situate la vîrf sau la marginile limbului, sub forma
unor pete necrotice brune-c1fenii, delimitate brusc de ţesutul sănătos,
uneori cu o bandă îngustă de ţesut de demarcaţie bruniu-roşcat închis.
Lepidiwni draba - unia din cele mai răspîndite plante ruderalt.' di11
jurul fabricii, se dezvoltă destul de bine în această zonă, fără a fi aparent sensibilă la acţiunea fluorului din atmosferă. Cu toate acestea s-au
găsit la unii indivizi, în frunzele bătri:ne de la baza tu1pinilor, unde s-a
acumulat mai mult fluor, leziuni sub forma unOir pete cafenii deschis
care îruaintează spre centrul limbului în intervalul dintre nervuri. Ţe sutul necrozat este mult mai subţire decît cel sănătos ş.i nu prezi.nită ţe
sut de separare.
La Vicia sp. foliolele au la vîr:f şi pe margini pete neregulate gălbui
care cuprind aproape 1/2 din limb şi se continuă cu ţesut verde şi apoi
cu o bandă brunie, fără o limită de demaroaţie evidentă. Uneori prezintă
ţesut de separaţie mov-violet, foarte îngust sau verde bruniu închis în
care caz este mai lat.
La Medicago lupulina marginile foliolelor au o culoaTe galben spre
portocaliu care cu timpul se brunifică. Petele acestea înaintează în spaţiul dintre nervuri c:pre centrul limbului.
Robinia hispida are florile mult mai sensibile decit frunzele. Corola se decolorează, iapoi se b!IUrrlifică, se rusucă şi în cele din urmă cade.
La Phylladelphus coronaria sînt atacate deopotrivă petalele şi
părţile reproducătoare ale florii ceea ce conduce la sterilitate.
Coniferele plantate în jurul combinatulJUi - Pinus nigra, Juniperus
sp., prezintă leziuni produse de flucr deosebit ide specifice ÎiTl comparaţie
cu celelalte plante. Se remarcă că cele tinere sînt mai sensibile decît
cele bătrîne şi ele capătă la vîrl o culoare galbenă care trece apoi în
bI"l.lll1iu roşcat, cuprinzind toată fruruz.a.
Cînd are loc acumularea marirnă de fluor în frunze, acestea cad. La Juniperus sp. pla:ntait iin faţa
fabridi se remarcă o defoliere puternică a ramurilor exterioare şi mai
ales a celor exipuse pe direcţia domLnantă a C'U.renţilor de aer ce antrenează şi noxele inidustr1a1e emise.
Descrierile acestea de simptomatologie pot fi şi mai elocvente atunci
cînd ele sînt completate de cîteva date de biometrie şi, pa.:rialel, de de'terminări ale fluorului în aer şi in plantă (tabelul 1).
Se observă o scădere a greutăţii foliare, a producţiei şi înălţimii
plantelor poluate cu fluor ceea ce poate ilustra cifric manifestările exterioaire ale in;t-ri:xicăril.
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Fig. 5. Valoarea transpira\ iei la cî teva pl ante în comparatia zona m ar lorfzo na pol u ată (c orec tat ă după num ilrul de stomate functional e).
Cerce tările noastre s-au adres at a l ături de simptomatolorrie, r egimului de a pă al plantelor. In acest context, analiza transpiraţiei ale că
rei rezultate sînt cuprinse în figura 5 arată că, în general, plan t ele ierboase î ş i micşorează mai mult proces ul d e e apo - transpiraţi e decit plan-
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tele lemnoase. Această diminuare a procesuluj de eva.po--itrianspiraţie se
datoreşte unor diverse cauze, în primul rînd blocării absorbţiei apei,
urmată de uscarea şi vestejirea parţială a limbului, dar, de asemenea şi
der<..'glării funcţionării osteolelor sau micşorării numărului total al stomatelor.
In cadrul regimului de apă s-a cercetat şi proporţia în care se
găseşk apa totală şi fracţiunile ei precum şi raportul dintre apa liberă şi apa legată. Pentru determinări au fost folosite metode clasice,
gravimArice şi refraclometrice iar datele au fost prezentate în comparaţie PL'rmanentă : zona martor - zona poluată.
Tabelul 2

Cantitatea de apă totală şi raportul apă liberă/ apă legată
(în comparaţie : zona martor - zona poluată)
J\pă lolală

Specia

1 Secale cereale
2 Trilicum vulgare
3 Zea mays
4. Helianthus annuus
5 Brassica oleracea
6 Bromus inermis
7. Alisma plantago
8 Dactylis glomerald
9 Viola tricolor
10 Buddleia davidii
11 J\esculus hypocastanum
12 Salix matsudana for. torluosa
13 Robinia hispida
14 Populus tremula

din val·
pl11ntelor din
zona martor

R<1port

79

77
95
95
96
86

H3
83
85
fl9
9'1
-~

~10

100
8fl

apă liberă/
apă leqată

( n~

zona
noi nată

zona
martor

1,90
1,90
2,32
2,15
2,7D
2,05
2,72
2,0
2,10
1.90
2,30
1.82
2,10
2,00

2 05
1,92
2,lll
2,(lG

2,82
1,97
2,60
2,05
2,03
1,88
2,18
1.90
2,20
1,97

Analiza acPstui tabel arată ca, m aproape toate cazurile, cantitatea dl' apă totală sc2de semnificativ (din punct de vedere statistic) în
zona impurificată. Determinările efectuate în plină perioadă de vegetaţie (iunie-iulie) nu au pus în evidenţă schimbări notabile în raportul
apă liberă/ apă legată. Lucrul acesta lasă să se întrevadă o încercare de
adaptare, în mare măsură reuşită, a plantelor la aceste noi condiţii de
viaţă şi în prezenţa unei umidităţi generale mai reduse. Aceasta se face
însă, în mod evident, prin micşorarea întregului proces metabolic al
plantelor cu repercusiuni vădite asupra productivităţii ~or.
Manifestări

ale fluorozei la ani1n1l:?lc din zona poluatei.

Schema elaborată de Harold Hodge (1966) a nivelelor de manifestare a intoxicaţiei în funcţie de concentraţia toxicului, este arbitrară,
deoarece nu s-a putut delimita strict concentratia critică a fluorului de
concentraţiile fiziologice şi este destul de artifi~ial să legăm o anumită
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concentratie de fluor de o anumită formă de intoxicatie. De cele mai
multe ori: fluorul are un efect paradoxal, independent· de concentraţie,
datorat în mare parte cumulării in timp a cantităţilor de fluor depuse
în organism şi implicit a efectelor lor toxice. Fixat de preferinţă la nivelul ţesutului osos, fluorul nu ocoleşte nici celelalte ţesuturi şi de aceea, manifestările predominante ale intoxicaţiei se produc pe un fond
general de dc-zed1ilibru al organismului.
Vom încerca, în lucrarea de faţă, pe baza studiilor intrepnnse de
noi în zonele poluate cu fluor (Uzina de alumină Slatina, Fabrica de
superfosfaţi Năvodari), să prezentăm cîteYa manifestări caracteristice ale
intoxicaţiei cu fluor la animale şi să stabilim, pornind de la schema lui
Hodge, nivelul concentraţiei de fluor la care sînt supuse acestea.
Intoxicaţiile acute cu fluor survin accidental la animalele din zonde poluate atunci cînd acestea consumă cantităţi de fluor mai mari de
150 mg/kg/zi. Nu am depistat nici un caz de intoxicaţie acută la mamifere, iar cea mai mare frecvenţă găsită la păsări a fost de 5-10 % i.n
primăYara anului 1971. Găinile intoxicate prezentau tulburări digestive
şi mureau la 3-5 zile după apariţia primt.·lor simptome, in convulsii.
Intoxicaţiile cronice sînt foarte frecvente, îmbrăcînd diverse f rmneîn funcţie de concentraţia fluorului. In general, intoxicaţiile cronict_· cu
fluor - fluoroze - apar atunci cînd concentraţia d:_• toxic ingerat} ar,_·
valori cuprinse între 15-150 mg/kg greut. corporală/zi.
Cea mai obişnuită formă de fluoroză, care afectează animale:· din
zona poluată este cea dentarii. i\m depistat cazuri de fluoroză dentară la
ovinele, bovinele, cabalinele care erau crescute sau aduse la păscut in
vecinătatea surselor de poluare. După Hodge, fluoroza dentară apare cind
concentraţia fluorului în apă şi alimente
(vegetaţie) are
valori de
1,7-2,5 ppm. Deşi este localizată la nivelul coletului dentar şi se caracterizează prin pătarea smalţului, poate avea uneori evoluţii grave, dis-trugerea smalţului ducînd la corodarea coroanei dentare şi pierderea dinţilor ; consecinţa directă este subalimentarea şi implicit stagnarea sau intîrzierC'a creşterii. Dacă boala se instalează la animalele tinere, consecin-ţele ei sînt deosebit de grave.
h zona poluată cu flu('r poo~ apărea şi o formă avansată de fluoroză fluoroza osoasă care se manifestă iniţial prin osteoscleroză simptom,atică şi degenerează după o expunere de lungă durată la concentraţii de
fluor de 20-30 mg/kg greut. corporală/zi în spondiloză anchilozantă.
Animalele îşi pierd controlul membrelor şi mobilitatea articulaţiilnr.
Am întâl.in1t 'l1II1 siingm oaz de acest gen la Slatina, la oaibaline.
Cercetăirile noastre au arătat că datorită instalaţiilor de captare
a fluorului, pericohl intoxicaţiilor acute este destul de mic la animalele din zonele poluate. Insă intoxicaţiile cronice - fluorozele dentare în sprcii:il, au o frecvenţă îngrijorătoare. Efectul toxic al fluorului nu depinde numai de concentraţia acestuia ci şi de starea fiziologică a animalului afectat de fluor şi de etapa de dezvoltare in care sur-vine intoxicarea.
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La tineret, intoxicaţiiile sînt mai frecvente şi mai periculoase decît la adulti.
Cele ~ai mu.1te cazuri de fluoroză le-am depistat primăvara, cînd
anjmalele erau slăJbi:te după perioada de iarnă. Vara, gravitatea fl.uoroz;eJotr s~a atenuat şi fr.eovenţa Lor a scăzut .
Modificările la nivelul sîngelui circulant în intoxicaţiile cu fluor

Stairea fiziologică proastă a aniim0!lelor di.n zona poluată ou filuor
!lle.-.a determinat să oericetăm dacă fluorul, în concentraţiile care geneTle ază fluoroze are sau nu efecte toxke asupra sîngelw.
In literatuTă nu am găsit diate r eferitoare l•a aspectul tabloului
anguin în intoxicaţiile cu fluor. Există însă unele afirmaţii că valorile
f1uioT1Ulllli diJn. sînge sînrt:, indi~f'eirent de graviltatea inrtJoxicaţiei, oon.smirute şi
scăzute 0,5-0,9 mg/100 ml, deci netoxice pentru elementele sanguine
şi că în elementele figiuraite se găseşte numai 1/ 4 din fluorul circulant
(Carl on, 1960).
D ete rminările efectuate de noi au arătat că la iarumalele cu simptome de fluoroză, hemogl•o bina are valorii. mici - 37,9 % Sahli (5,99 %).
P ie frortÎIU.lrile e:xieaurtate din sîngele ammiale1or bexlJnave, hemaitiile prez ntau marginile crenelate şi vacuole puternice de hemo1iză (fig. 7, 8),
c.sp ct caracteristic intoxicaţiilor .
Pentru a ne convinge că fluorul este cel care induce modifiicările
.el.e mentelor figurate roşii la animalele ou fluoroz ă am iniţiat o serie
de ex peri enţe de labOT1ator, în care am urmărit evoluţia carutităţii de
J1 ern0g lobină şi aspectului hematiilor l-a animalele intoxicaite cu fluor.
Ex peTi enţele s-au efectuat pe 20 de şobolani albi, cu greutate medi de 300 g care au fost împărţiţi în trei loturi, fiecare alcătuit dfo
p aJt:ru exemplare. Două loturi erau loturile de experienţă iar al treilea,
lotul martor. Intoxicările cu fiecare din cele două doze d e fluor s-au
e'fec~.u at

în

do1Uiă repebiţii.

Fluorul s-a admirnistrat sub
în care se muia pîinea.

formă

de

soluţie

de

filuorură

de

de sodiu

vacă

din

Fig. 7. Aspect normal al unui fragment de frotiu de sînge de vacă.
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Fig. 9. Fragment de frotiu din sî nge
de şo b o lan alb neintoxicat cu fluor.

Fig. 10. Fragment de fro tiu din sî nge de şobo lan alb, in tox ica t cu doze
toxice cro nic e de flu or.

P r im ul lot a primit 111 hrană 3,9 m g F /z i, echivalent cu 13 mg
F/kg/zi sau 27,6 mg
aF/kg/zi, iar cel d al d oilea 19,5 mg F /z i (=
65 mg F /kg/zi = 143,3 mg aF/ kg/zi) .
Concentratiile de flu o rură administrate au fost astfel alese incit
să se apropie de limitele domeniului de concentraţie care generează
fluororzele (15 - 150 mg NaF/kgfzi).
Rezultatele experimentale privind evoluţia cantităţii de h emog lobină în perioada d e intoxicare sînt exprimate grafic în fig. 6 iar aspectul hematiilor din sîngele animalelor martor şi intoxicate, în fig. 9, 10.
Cantitatea de hemoglo bină (fig. 6) scade proporţional cu zilele de
intoxicare pînă în ziua a 4-a la şo bolanii intoxicaţi cu 65 m g F /kg/ i şi
a 8-a la cei intoxicaţi cu 13 mg F /kg/zi cînd, pentru ambele concent raţi i
atinge un platou (64 % Sahli = 10,25 g %).
Eritrocitele normal e la şo bolanii albi (fig. 9) au o formă rotu ndă,
cu zona marginală relati v continuă.
După trei zile de intoxicare cu 65 mg F /kg/zi şi cinci zile intoxicare
cu 13 mg F /kg/zi pe frotiuri apar h ematii cu marginile crenelate. Fr~c350

% SaM

''

'''

I

ţ-+-------~--

J .9mg
-- -----19 ..5 mg

Fig. 6.

V a riaţi a c antit ă \ i i de hemoglobină
a u primit în hran ă 3,9 mg F/zi şi
\

în perioada de intoxi care la
19,5 mg F /zi.

şobolanii

care

venţa

lor creşte şi crenelările se accentu eiază parail.el ou scăderea cantid e hemoglobină în sînge. ln ziua a 8-a loturile intoxicaite cu 65 m g
F/kg/zi şi a 11-ia la cele intoxicaite cu 13 mg/kg/zi h ematiile au marginile pute rnic crenelate, căpătînd un aspeot de bu zdug ane (fig. 10).
Reies e clar din fotografiile prezentate faptul că hematiile în intoxicările cu fluor îşi pierd aspectul normal, sufe rind modificări caiiad ristice similare la şob o Lanii intoxicaţi în laborato r ş i la animalele din
zona p oluată .
De şi este dificil să interpretăm, în stadiul actual al cercetării noastre na~a acestor modificări, fluorul este cu certitudin factorul es enţial
în denaturarea aspectului normal al hemat iilor.
DISCUŢII în l egătură cu relaţia p oluiare~natură
Crearea muJ.tiiple1oT industrii care ad uc cu el e Î.rrlij)urif~oarea a tm osferei cu fLuo.r (în priniciJpal uz inele de aluminiu) rid k ă niumeToase probl eme în l eg ătură cu pr otecţia m ediului.
Efeotele nocive evidente pe care d oze aparenit fo arte mid, d or dinul zecimilor de părţi per milion) de flu or le provoacă plantelor şi animalelor, stării lor generale, exteriorizate - în pnimul rînd prin
simptomatologie şi comportament dar şi unor procese fiziologi1ce, analizate în prezenta lucrare sînt deosebit de g rave ş i păgub esc în mare m ă 
sură florra şi fauna.
Este de aceea necesar ca în toate zonele industri1ale cerc e tă ril e biologioe s ă determiine speciile de plante şi animale :riezistente la noxele e mise în atmosferă ; asemenea ceric e tări pot crea zone verzi de protec ţi e , de
mare eficienţă ş i p ort recomanda metode şi procedee pentru dimin uarea
pierderile[' suferite de matură.
In felul acesta era industrială via continua s ă se dezvolte făir ă a
p ericlita p rosp eritatea şi oom orile naturii (şi 111e gîndim, evident, ş i la
bogăţiil e din Delta Dunării), iar natura, la rînrdJul ei, p ăstrată me r eu
proaspătă, va înlesni industrializarea şi buna s·t are a omenirii.

tăţii
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FLUOR INTOXICATIONS AT PLANTS AND ANil\'LALS IN THE
AREA OF ALUMINIUM AND PHOSPHORIC FERTILIZER WORKS
The undertaken investigations show that fluor impurification of the atmosphere
bring about various disturbances in vegetation and fauna of the affectl'd rl'gions.
The paper presents elements of the leaves and flora simptomatology and general condition of the plants in proximity of lhe noxious source.
The analyses of several physiological processes (transpirntion, stomate opening), total water content and the rate free-bound water, as well as biometrica! data,
all in corelation with level of air pollution, make in evide11ce severul mecanisms and
degrees of the flour intoxications.
At animals, general fluorosis simptomalology ar.d the most frequent types of
fluorosis in the fluor polluted area are presented.
Depression of blood hemoglobin content and modification of the morphological
aspect of red cells, în experimental intoxications with fluor are also evidenced.
The discussion on pollulion-nature relationschip point-out the strong necesity
ol environement protcction.

