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Abstract. It was studied the content in serum proteins in two cultured species 
from the Accumulation Ezăreni, district of Jassy, namely - Aristichthys nobilis 
(bighead carp) and Hypophthalmichthys molitrix (silver carp). 

Statistically analysis evidences that between the concentration of serum 
proteins in two species under studied there are differences.  

INTRODUCERE 

 Nivelul proteinelor serice totale este, în primul rând, un indicator sintetic al 
statutului nutriţional al organismului, prezentând în acelaşi timp variaţii ample calitative 
şi cantitative în funcţie de specie, vârstă, sex, temperatura apei, hrană şi, mai ales, de 
starea de sănătate a peştilor (PARENT et al., 1981; HILLE, 1982; CIOFU şi colab., 1990; BAU et al., 1994; 
ARTENIE şi colab., 1995). 
 Majoritatea autorilor susţin că valorile normale ale proteinemiei la peşti sunt 
cuprinse, în general,  între 0,9 şi 4,0g% (WEDEMEYER, 1981), însă, există şi autori care au 
evidenţiat valori mai ridicate ale proteinemiei la exemplarele din râuri (3,6 - 6,8g%) şi, 
mai ales, la cele crescute în lacuri (11,9 - 12,7g%) ceea ce s-ar putea explica prin 
conţinutul mai mare de proteine al hranei (MUNTEANU, 1971). 
 Semnificaţia fiziologică a proteinemiei este deosebit de importantă deoarece o 
diminuare a valorilor normale a acestui parametru sugerează apariţia unor posibile 
infecţii cu urmări grave asupra creşterii indivizilor respectivi (PRICOPE şi colab., 1990; 
REHULKA, 1996).  
 Datele din literatura de specialitate indică faptul că, în general, în cazul peştilor 
de cultură proteinemia se menţine în limite mai puţin variabile comparativ cu peştii 
sălbatici, ca urmare a controlului calitativ al hranei utilizate de către piscicultori (CREACK, 
1972). 

MATERIAL ŞI METODE 
 Cercetările experimentale s-au realizat pe exemplare de Aristichthys nobilis (novac) şi 
Hypophthalmichthys molitrix (sânger) în vârstă de trei veri din Acumularea Ezăreni, judeţul 
Iaşi. 
 Materialul biologic de analizat a fost recoltat prin rezecţia pedunculului caudal, iar 
proteinele au fost determinate colorimetric prin metoda Lowry cu reactivul fosfowolframic 
(ARTENIE şi colab., 1981). Pentru fiecare probă în parte s-au realizat câte trei dozări paralele, 
datele prezentate în această lucrare reprezentând media acestor repetiţii. În final rezultatele 



au fost prelucrate statistic, realizându-se un studiu comparativ între valorile proteinemiei la 
cele două specii de ciprinide de cultură analizate. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 Concentraţia proteinelor serice la Aristichthys nobilis variază în limite destul de 
restrânse (8,51 - 12,11g%), ceea ce s-ar putea explica prin aceea că exemplarele provin 
din amenajări piscicole, hrana fiind administrată constant şi conţinând cantităţi ridicate 
de proteină. Se poate afirma deci, că rezultatele obţinute în acest caz concordă cu datele 
din literatura de specialitate (MUNTEANU, 1971). 
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Fig. 1 - Concentraţia proteinelor serice la  Aristichthys nobilis 

 
Un alt obiectiv al cercetărilor noastre l-a constituit calcularea limitelor 

superioară şi inferioară ale intervalelor de confidenţă utilizând valorile medii şi ale 
deviaţiei standard, pe baza valorii critice t (α, n-1), dată de α = 0,05 şi n-1 grade de 
libertate, adică cu o probabilitate de 95%.  

Aşa cum reiese din figura 2 intervalele de confidenţă ale proteinemiei la novac 
sunt restrânse, în general, cel mai mic interval înregistrându-se în cazul probei trei 
(11,840-12,039g%), în timp ce intervalul maxim s-a evidenţiat la proba nouă (9,090-
13,597g%). 
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Fig. 2 - Limitele intervalelor de confidenţă ale proteinemiei la Aristichthys nobilis 

 
 În ceea ce priveşte specia Hypophthalmichthys molitrix valorile obţinute pentru 
concentraţia proteinelor serice sunt încadrate într-un interval destul de uniform (7,38-
10,98g%), la o parte din probele analizate remarcându-se concentraţii proteice mai 
scăzute comparativ cu novacul (fig. 3). 
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Fig. 3 - Concentraţia proteinelor serice la Hypophthalmichthys molitrix 

 
 Analiza intervalelor de confidenţă evidenţiază existenţa unor limite mult mai 
restrânse, în cazul a 50% din probe limitele superioare şi inferioare fiind extrem de 
apropiate de valoarea medie a proteinelor serice (fig. 4).  
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Fig. 4 - Limitele intervalelor de confidenţă ale proteinemiei la  Hypophthalmichthys molitrix 

 
Pentru a verifica posibila diferenţă între concentraţia proteinelor serice la cele două 

specii de ciprinide de cultură, s-a aplicat testul ANOVA model unifactorial cu număr egal de 
observaţii în celulă, fiind formulate ulterior ipotezele nulă (H0) şi alternativă (H1) ale testului 
(FOWLER et al., 2000). 
 Deoarece valoarea calculată a factorului (7,787) este mai mare în comparaţie cu valoarea 
critică (4,225) se respinge ipoteza nulă şi se acceptă ipoteza alternativă adică, există diferenţe 
între cele două specii din punct de vedere al concentraţiei proteice (fig. 5). 
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Fig. 5 - Reprezentarea comparativă a proteinemiei la  Aristichthys nobilis  

şi Hypophthalmichthys molitrix 

 79 
 



 80 

 

CONCLUZII 
Analiza rezultatelor experimentale preliminare obţinute ne-a permis formularea 

următoarelor concluzii: 
 La speciile de ciprinide cercetate concentraţia proteinelor serice concordă cu 

datele din literatura de specialitate, variind în limite destul de omogene.  
 Limitele intervalelor de confidenţă sunt, în general, destul de restrânse atât la 

novac cât şi la sânger, cu menţiunea că la acesta din urmă limita superioară şi inferioară 
este foarte apropiată de valoarea medie. 

 Prelucrarea statistică a datelor obţinute relevă existenţa unei diferenţe între 
nivelul proteinelor serice la novac şi sânger.  
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