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Rezumat
În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele investigațiilor infl uenței nanoparticulelor 
oxidului de fi er cu dimensiunea de 10 nm, în diferite concentrații, asupra productivității 
și compoziției biochimice a tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-
Y-30. S-a constatat că nanoparticulele Fe3O4, în concentrații de 0.5 pînă la 30.0 mg/L 
nu modifi că semnifi cativ producția de biomasă celulară. Schimbări importante s-au 
observat în compoziția biochimică a levurii. Sub acțiunea nanoparticulelor Fe3O4 în 
biomasă se micșorează conținutul de carbohidrați și proteine. Concentrațiile mari ale 
nanoparticulelor provoacă dereglări semnifi cative în activitatea catalazei. În perspectivă 
aceste rezultate vor contribui la dezvoltarea bazelor teoretice și practice de utilizare a 
nanoparticulelor Fe3O4 în nanobiotehnologii.
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Introducere
Conform publicațiilor de specialitate în prezent nanotehnologiile se dezvoltă cu 

pași rapizi în diverse ramuri ale activității umane, oferind opotunități noi de utilizare 
a nanoparticulelor datorită proprietăților fi zico-chimice, optoelectronice și biologice, 
care pot fi  manipulate și modifi cate pentru a obține rezultatele necesare [23]. Un interes 
deosebit este orientat în cercetarea biomedicală pentru imagistica prin rezonanță 
magnetică (IRM) ca agenți de contrast, pentru marcarea celulelor tumorale, tratamentul 
de hipertermie, transportul și direcționarea substanțelor medicale care ar conduce la 
perfecționarea tehnologiilor medicale [3, 15]. Nanoparticulele oxidului de fi er, în 
special Fe3O4, prezintă interes pentru aplicații practice datorită proprietăților remarcabile 
precum supermagnetismul și biocompatibilitatea. Un domeniu important de dezvoltare 
a societății este protecția mediului. Conform datelor din literatura de specialitate 
nanoparticulele Fe3O4 pot fi  utililizate ca catalizator de tip Fenton pentru fotodegradarea 
poluanților organici [16, 18]. Nanomaterialele sunt aplicate în industria și tehnologia 
alimentară pentru a prelungi termenul de valabilitate și îmbunătăți calitatea alimentelor 
[20, 22]. Datorită proprietăților feromagnetice și antiferomagnetice nanoparticulele 
oxidului de fi er se utilizează în dispozitivele de înregistrare, îmbunătățind capacitatea și 
calitatea acestora [7, 12]. Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nanoparticulelor 
Fe3O4 este legată de problemele de oxidare și agregare care limitează aplicabilitatea [9]. 
Pentru a depăși aceste momente este necesar de a găsi soluții care ar facilita mai mult 
interacțiunea de cuplare cu molecule care intră în contact. În prezent, pentru soluționarea 
problemei de efi cientizare a proprietăților nanoparticulelor sunt propuse metode de 
conjugare cu proteine [10, 21] și polizaharide [13,19]. Numeroase cercetări realizate pe 
parcursul ultimilor ani la cultivarea unor tulpini de microorganisme, în scopul reglării 
proceselor de biosinteză cu utilizarea unor nanoparticule metalice, confi rmă efi ciența 
aplicării lor pentru medierea dezvoltării și obținerii diferitor principii bioactive. Există 
informații conform cărora nanoarticulele Fe3O4 infl uențează viabilitatea, dezvoltarea și 
productivitatea diferitor microorganisme [6, 17].

Reieșind din cele expuse, scopul principal al cercetărilor a constituit evidențierea 
efectelor nanoparticulelor Fe3O4, aplicate în diapazon larg de concentrații, asupra 
productivității și compoziției biochimice a tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula 
gracilis CNMN-Y-30, în perspectiva evaluării pericolului care poate rezulta din 
acumularea nanoparticulelor.

Materiale şi metode
Obiect de studiu și medii de cultură. În cadrul cercetărilor s-a utilizat levura 

pigmentată Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, selectată ca producător de proteine și 
carotenoide. Tulpina este depozitată în colecţia Laboratorului Biotehnologia Levurilor 
şi în Colecţia Națională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie 
și Biotehnologie al Academiei de Știinșe a Moldovei. Pentru inoculare și cultivarea 
submersă a levurii s-au utilizat mediile de fermentație specifi ce tulpinii în studiu YPD 
și must de malț [2]. Cultivarea submersă s-a efectuat în baloane Erlenmeyer cu capacitate 
de 1,0 L, pe agitator cu viteza de rotaţie 200 rot./min, la temperatura de +250C, gradul 
de aerare 80,0...83,0 mg/L, durata de cultivare submersă 120 ore. Mediul lichid de 
fermentare s-a însămânţat în volum de 5% cu inocul 2x106 celule/ml.

În cercetări s-au utilizat nanoparticule Fe3O4 pulbere, cu dimensiuni de 10 nm, puse 
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la dispoziția noastră cu multă amabilitate de către cercetătorii Institutului de Inginerie 
Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu’’ al AȘM. Suspensia de nanoparticule a fost 
preparată conform metodei specifi cate [14]. Concentrațiile nanoparticulelor utilizate 
în experiențe la cultivarea levurii au constituit 0.5; 1.0; 5.0; 10; 15; 20; 25 și 30 mg/L. 
În calitate de martor s-a cercetat varianta fără aplicarea nanoparticulelor.

Metode de realizare a cercetărilor. Biomasa levuriană a fost determinată gravimetric 
[8]. Carbohidraţii totali în biomasă s-au determinat la spectrofotometrul PG T60 
VIS Spectrophotometer la lungimea de undă 620 nm cu utilizarea reactivului antron 
şi D-glucozei în calitate de standard [4]. Proteina s-a determinat spectrofotometric 
conform metodei Lowry [11], utilizând în calitate de standard albumina cristalină 
din serul bovinelor. Activitatea catalazei s-a determinat conform metodelor 
descrise [1, 5, 24]. 

Prelucrarea statistică a rezultatelor a fost efectuată cu ajutorul setului de programe 
Statistica 7.

Rezultate și discuții
Deoarece din componentele biochimice ale levurii Rhodotorula gracilis 

CNMN-Y-30 o pondere maximă o au proteinele și carbohidrații, ele au constituit 
obiectul atenției noastre în aceste cercetări. Concomitent, au fost elucidate modifi cările 
producției de biomasă celulară și activității enzimei antioxidante – catalazei. 

Analizând datele obținute am constatat unele diferențe în efectele produse de către 
nanoparticule. Conform studiilor, nanoparticulele Fe3O4 (10 nm) în concentrații mici 
manifestă acțiune stimulatoare asupra productivității levurii, sporul cel mai înalt de 
13,3 -14,8 % față de martor s-a înregistrat pentru 0,5-1 mg/L (fi g. 1). Odată cu mărirea 
concentraței de nanoparticule se observă o micșorare nesemnifi cativă a conținutului de 
biomasă levuriană, valorile sunt situate în limita erorii admisibile. Pentru a stabili rolul 
concentrațiilor nanoparticulelor în procesul de acumulare a biomasei celulare a fost 
efectuată analiza corelațională. Raportul corelațional confi rmă dependența valorilor 
productivității cu cele ale concentrațiilor nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm), coefi cientul 
de determinare fi ind moderat (R2 = 0, 766). 

Figura 1. Infl uența nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) asupra producției de biomasă 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 în funcție de concentrație.

Conținutul de proteine și carbohidrați în biomasa celulară sunt parametri foarte 
importanți, care ne oferă posibilitatea estimării gradului de modifi care a componenței 
biochimice a levurii în condiții de stres. Rezultatele indică că, în prezența nanoparticulelor 
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Fe3O4 (10 nm) conținutul de proteine s-a redus în variantele experimentale în care 
cantitatea nanoparticulelor a variat de la 15 la 30 mg/L. În aceste condiții s-a observat 
o micșorare relativ moderată a proteinei, cu 12,0...22,6%, comparatriv cu martorul 
(fi g. 2). Raportul corelațional confi rmă dependența valorilor conținutului de proteine 
cu cele ale concentrațiilor nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm), coefi cientul de determinare 
fi ind puternic (R2 = 0, 957). 

Figura 2. Infl uența nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) asupra conținutului de proteine 
în biomasa Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 în funcție de concentrație.

Este evidentă infl uența negativă a nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) prezente în mediul 
de cultivare asupra proceselor de biosinteză a carbohidraților. Conținutul acestora în 
biomasa levuriană a fost afectat esențial de toate concentrațiile nanoparticulelor Fe3O4 
(fi g. 3). Cercetările au pus în evidență că nanoparticulele utilizate în mediul de cultură 
în concentrații de la 0,5 până la 30 mg/L reduc conținutul de carbohidrați în biomasa 
levuriană cu 35,3...48,9% față de martor. Corelarea dintre conținutul de carbohidrați 
și concentrațiile de nanoparticule utilizate la cultivarea levurii Rhodotorula gracilis 
CNMN-Y-30 a determinat o dependență slabă dintre valorile acestor parametri, 
R2 = 0,105. Posibil, procesul de biosinteză a carbohidraților este afectat de alți factori 
de cultivare, care în comun cu nanoparticulele provoacă afectarea membranei celulare 
și a proceselor metabolice din celule. 

Figura 3. Infl uența nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) asupra conținutului de 
carbohidrați în biomasa Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 în funcție de concentrație.

Deoarece componentele antioxidante naturale sunt primele care reacționează la 
factorii toxici din mediu avînd funcția de a stabiliza și neutraliza efectele negative 
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asupra celulei, a devenit necesară elucidarea infl uenței nanoparticulelor Fe3O4 asupra 
statutului antioxidant al tulpinii levuriene. Din fi gura 4 se poate observa că activitatea  
enzimei antioxidante catalaza, la cultivarea tulpinii în prezența nanoparticulelor, 
este grav afectată. Reacția de răspuns a tulpinii de levuri Rhodotorula gracilis 
CNMN-Y-30 la introducerea nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) se exprimă prin micșorarea 
activității catalazei cu 32,3-64,4%, comparativ cu proba martor. Aceste perturbări pot 
conduce la încetinirea proceselor metabolice în celulă, datorate acumulării în cantități 
mari a peroxidului de hidrogen. Analiza regresională, care are valoare predictivă și 
prezintă relația matematică a dependenței, a demonstrat că ecuația acesteia este 
y = -0,1550x + 81,14. Raportul corelațional confi rmă o dependență medie a valorilor 
activității catalazei cu cele ale concentrațiilor nanoparticulelor, coefi cientul de 
determinare fi ind moderat (R2 = 0,722).

Rezumând rezultatele experimentale putem menționa că, nanoparticulele Fe3O4 
(10 nm) în concentrații de la 0,5 la 30 mg/L, acționează la nivelul sistemelor biochimice 
de sinteză a componentelor celulare și mai puțin afectează producția de biomasă a levurii 
pigmentate, exprimată prin conținutul relativ stabil la nivelul martorului. Deducția 
devine evidentă la analiza prin comparare a parametrilor acumulării biomasei levuriene 
și compoziției biochimice. În perspectivă aceste rezultate pot contribui la dezvoltarea 
bazelor teoretice și practice în contextul studiilor de utilizare a nanoparticulelor Fe3O4 
în nanobiotehnologii.

Figura 4 . Infl uența nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) asupra activității catalazei la 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 în funcție de concentrație.

Concluzii
Nanoparticulele Fe3O4 (10 nm), în concentrații de la 0,5 la 30 mg/L, nu modifi că 

semnifi cativ procesul de acumulare a biomasei levurii pigmentate Rhodotorula 
gracilis CNMN-Y-30, cantitatea căreia rămâne relativ constantă în toate variantele 
experimentale.

Reacția de răspuns a tulpinii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 la cultivarea în 
prezența nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) se manifestă în funcție de concentrație prin 
reducerea semnifi cativă a conținutului de proteine și carbohidrați, valori care scad cu 
12,0...22,6% și respectiv 35,3...48,9%, comparativ cu proba martor.

Activitatea catalazei în biomasa tulpinii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 este 
determinată de concentrațiile nanoparticulelor Fe3O4, efectul toxic maximal se observă 
la concentrațiile de 5- 30 mg/L. 
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