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Introducere

Microalgele şi cianobacteriile sunt cunoscute şi utilizate pe larg pentru producerea 
substanţelor bioactive de interes medicinal şi farmaceutic. Un rol deosebit în acest 
scop îi revine cianobacteriei Spirulina platensis. Printre produşii bioactivi extraşi din 
biomasa ei se enumără astfel de compuşi importanţi, ca: aminoacizii şi acizii organici, 
proteinele,  cobiliproteinele, vitaminele, polizaharidele, precum şi unii compuşi cu 
efect antioxidant [11, 18, 19, 30]. 

O direcţie relativ nouă, deosebit de actuală în cercetările  cobiotehnologice este 
cea legată de evaluarea posibilităţii de obţinere a biomasei de spirulină cu un conţinut 
sporit de bioelemente pentru a   utilizată în scopuri terapeutice [18]. Actualitatea 
acestor cercetări derivă din faptul că, în ultimele decenii se atestă o creştere continuă a 
imunode cienţei, bolilor oncologice, cardiovasculare, hepatice ş.a., cauzate de perturbări 
ale homeostaziei proceselor metabolice la nivel celular, iniţiate de reactivitatea înaltă 
a radicalilor liberi. Importanţa şi speci citatea bioelementelor este determinată de 
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includerea lor în hormoni şi vitamine, iar în doze biotice ele sunt dotate cu acţiuni de 
catalizare a proceselor de oxidare [33].

În acest context un rol aparte îi revine  erului, caracterizat prin cea mai abundentă 
prezenţă în organisme,  ind unul din principalii biocationi implicaţi în procesele 
biochimice ce se derulează la toate nivelele de complexitate celulară. Fiind metabolizat în 
structura unor proteine cu rol catalitic şi de transport, valoarea biologică a acestui element 
este strâns legată de participarea sa la reacţiile enzimatice celulare şi în metabolismul 
energetic, producerea serotoninei şi dopaminei. O importanţă semni cativă  erul o 
are pentru sistemul antioxidant şi  cel imun al organismului. Fierul este un element 
esenţial necesar organismului pentru producerea celulelor roşii ale sângelui, formarea 
hemoglobinei �i mioglobinei [2].

De cienţa nutriţională şi utilizarea unor produse sărace în  er, vitamine şi alte 
principii bioactive afectează grav sănătatea populaţiei şi în special a viitoarelor mame 
şi a copiilor. Carenţa  erului în organismul uman are drept consecinţă anemia  eriprivă 
- una dintre cele mai stringente probleme nesoluţionate la momentul actual, precum şi 
apariţia dereglărilor în răspunsul imun al organismului [3, 16].

Este cunoscut, că cel mai accesibil pentru organismul uman este  erul hemic, care 
se conţine în  cat şi alte produse din carne [33]. Însă pentru suplinirea de citului de  er 
este necesară utilizarea lor în cantităţi sporite. În prezent în întreaga lume se efectuează 
cercetări legate de obţinerea unor suplimente alimentare de origine vegetală ce conţin 
 er.

Datele din literatură evidenţiază efectul toxic sporit al Cr(VI) asupra diverselor 
biocenoze [7, 15, 23], însă s-a constatat că acţiunea compuşilor Cr(III) este mai puţin 
toxică [27]. În organismul uman cromul (III) participă la formarea factorului de toleranţă 
a glucozei (GFT), sporind activitatea insulinei [24]. Din aceste considerente în prezent 
sunt efectuate cercetări în vederea utilizării Cr(III) la ameliorarea stării bolnavilor de 
diabet de tip II [1, 14, 28]. Cele mai recente investigaţii au demonstrat, că sărurile 
organice şi anorganice ale crom (III) sintetizate pe cale chimică pot   cancerigene [12], 
din care cauză sunt binevenite sursele alternative de crom de natură organică, obţinute 
pe cale biologică.

Cultivarea spirulinei în prezenţa unor compuşi coordinativi noi ai  erului şi 
cromului va permite obţinerea biomasei de spirulină îmbogăţită cu  er şi crom şi va 
contribui la ameliorarea calităţii ei prin majorarea conţinutului de principii bioactive. 
Având un conţinut biochimic valoros, biomasa obţinută ar putea   utilizată nu numai 
în calitate de materie primă pentru obţinerea unor produse nutriţionale de forti care 
a răspunsului imun, dar şi a preparatelor medicamentoase (comprimate, soluţii 
injectabile) pentru pro laxia şi tratarea anemiei, diabetului zaharat �i a unor maladii 
legate de imunode cienţa organismului uman ş.a.

Ascensiunea continuă a acestor afecţiuni metabolice, însoţită totodată de deprecierea 
nivelului statutului imunitar al organismului invocă soluţionarea urgentă a aspectelor 
legate de elaborarea unor produse cu acţiune polivalentă şi capacităţi terapeutice 
funcţionale înalte. Poate   considerată oportună explorarea bioaditivelor cu efect 
nutraceutic imunostimulent, antianemic şi antidiabetic obţinute în baza biomasei de 
spirulină cu conţinut prognozat de principii bioactive,  er şi crom – bioelemente cu 
implicare majoră în tratarea anemiei şi diabetului.
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Scopul cercetărilor a constituit studiul productivităţii cianobacteriei Spirulina 
platensis şi a capacităţii de acumulare a  erului şi cromului în biomasă la cultivarea ei 
în prezenţa compuşilor coordinativi ai Fe(III) şi Cr(III).

Materiale şi metode

Obiectul de studiu - tulpina cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 
(CYANOPHYTA) depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a 
R. Moldova de pe lângă Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM. Pentru 
cultivarea spirulinei a fost utilizat mediul nutritiv mineral SP-1 cu o compoziţie 
echilibrată a macro- şi micronutrienţilor necesari creşterii şi dezvoltării spirulinei [21]. 
Cultivarea s-a efectuat în baloane Erlenmeyer a câte 100 ml cu 50 ml suspensie de 
spirulină, timp de 144 ore, respectând parametrii optimi de cultivare pentru asigurarea 
biosintezei constituienţilor intracelulari ai spirulinei stabiliţi în cercetările anterioare 
[18, 22]. În calitate de reglatori ai creşterii şi productivităţii cianobacteriei Spirulina 
platensis au fost utilizaţi 6 compuşi coordinativi ai Fe(III): [Fe

2
CaO(α-fur)

6
(THF)

3
], 

[Fe
2
MgO(α-fur)

6
(THF)

3
], [Fe

2
MnO(α-fur)

6
(THF)

3
], [Fe

2
CoO(α-fur)

6
(THF)

3
], 

[Fe
2
ZnO(α-fur)

6
(THF)

3
], [Fe

2
NiO(α-fur)

6
(THF)

3
]; şi 4 compuşi coordinativi ai Cr(III): 

[Cr(H
2
O)

6
]Cl

3
, Ca[Cr(EDTA)]

2
•7H

2
O, [Cr(HSSA)]

2
Cl•H

2
O, NH

4
[Cr(EDTA)]•2H

2
O.

Productivitatea spirulinei a fost determinată conform metodei descrise în [20, 22].
Determinarea  erului în biomasă a fost efectuată prin metoda colorimetrică bazată 

pe reacţia  erului (III) cu rodanura de potasiu, care în mediu acid formează un complex 
de culoare roşie [31].

Conţinutul de crom a fost determinat prin metoda spectrofotometrică după colorarea 
speci că cu difenilcarbazida [6].

Analiza statistică a valorilor obţinute în trei serii de determinări ale productivităţii 
şi conţinutului de  er şi crom a fost realizată prin metoda propusă de Maximov [32].

Rezultate şi discuţii

O mare parte a cercetărilor efectuate în domeniul bioacumulării ionilor metalelor de 
către organismele vegetale au drept direcţie principală evaluarea capacităţii detoxi cării 
ecosistemelor naturale prin utilizarea e cientă a plantelor, ciupercilor, cianobacteriilor 
în calitate de biotransformatori ai metalelor. Biomasa (forma vie sau lio lizată) 
sau peretele celular al spirulinei, utilizate în calitate de obiect test, au demonstrat o 
e cacitate sporită de legare a metalelor [7, 10, 15, 19, 23, 25, 26].

În ce priveşte cultivarea spirulinei pe medii ce conţin ioni de Fe3+ sau Cr3+ în scopul 
obţinerii biomasei îmbogăţite cu  er sau crom, numărul cercetărilor este mai modest 
[19]. Convertirea  erului şi cromului anorganic în formă organică şi includerea lor 
în componenţi intracelulari (proteine, lipide, glucide, etc.) prin intermediul sintezei 
dirijate la Spirulina platensis ar permite obţinerea biomasei cu un conţinut majorat 
de  er sau crom legat organic, care, ulterior ar putea servi în calitate de bioaditive 
alimentare antianemice, imunostimulente şi antidiabetice. Având în vedere cele expuse, 
prezintă interes stabilirea parametrilor şi a condiţiilor de cultivare a spirulinei în vederea 
obţinerii unei biomase cu un conţinut sporit de  er şi crom legat organic.

Adăugarea la mediul de cultivare al spirulinei a cantităţilor excesive de elemente 
chimice duce la dezechilbrul sistemului fotosintetic, diviziunii celulare, proceselor de 
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creştere şi dezvoltare etc [13, 17, 25, 27, 29]. Pentru a nu perturba procesele vitale, 
la cultivarea spirulinei pot   utilizaţi compuşii coordinativi. Prima clasă de compuşi 
coordinativi cercetaţi au fost compuşii heterotrinucleari ai Fe(III) cu calciu, magneziu, 
zinc, cobalt, nichel şi mangan. Rezultatele studierii in uenţei compuşilor coordinativi 
ai Fe(III) asupra productivităţii spirulinei sunt redate în  gura 1.

Rezultatele obţinute permit a rezuma că, compuşii coordinativi cercetaţi cu excepţia 
[Fe

2
NiO], introduşi în mediul de cultivare al spirulinei în concentraţii de până la 50 

mg/l, manifestă un efect pozitiv asupra creşterii şi dezvoltării spirulinei.
La cultivarea spirulinei în prezenţa compuşilor coordinativi de tipul [Fe

2
MeO], 

unde Me =(Co, Mn, Zn, Ca) în concentraţiile de până la 30 mg/l, productivitatea 
sporeşte cu circa 42%. Odată cu depăşirea limitei de 30 mg/l a concentraţiei acestora, 
valorile productivităţii scad neesenţial, atingând nivelul martorului sau depăşindu-l 
nesemni cativ. Pentru compusul [Fe

2
MgO], productivitatea spirulinei s-a prezentat cu 

valori în limitele martorului.
Compusul coordinativ [Fe

2
NiO] s-a dovedit a   toxic, deoarece la administrarea 

în concentraţii mai mari de 20 mg/l el manifestă acţiune negativă asupra creşterii şi 
dezvoltării spirulinei, cultura menţinându-se viabilă doar primele trei zile de cultivare.

Valorile maximale ale productivităţii au fost înregistrate în cazul administrării a 
30 mg/l de [Fe

2
CoO], de [Fe

2
MnO] şi de [Fe

2
ZnO], depăşind martorul cu 23-42%.

Figura 1. Productivitatea şi conţinutul de  er în biomasa cianobacteriei Spirulina 
platensis CNM-CB-02 cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Fe(III).

Conţinutul de  er acumulat în biomasa de spirulină obţinută la cultivare în prezenţa 
compuşilor heterotrinucleari ai Fe(III) creşte odată cu majorarea concentraţiei, atingând 
nivelul maxim la administrarea compusului în concentraţie de 50 mg/l. Un conţinut de 
0,75, 0,83 şi 0,91%  er din BAU a fost determinat în biomasa cultivată în prezenţa 
compuşilor heterotrinucleari ai Fe(III) ce conţin [Fe

2
NiO], [Fe

2
CoO] şi [Fe

2
CaO], 

respectiv. Un conţinut de 1,02%  er din BAU a fost atestat în biomasa cultivată în
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prezenţa [Fe
2
Mg] şi [Fe

2
ZnO]. Un conţinut de 1,08%  er a fost determinat în biomasa 

cultivată în prezenţa [Fe
2
MnO].

Rezultatele experienţelor cu aplicarea compuşilor coordinativi ai Cr(III) în calitate 
de stimulatori ai productivităţii şi conţinutului de crom în biomasa de spirulină sunt 
prezentate în  gura 2. La administrarea compuşilor coordinativi ai Cr(III) în concentraţie 
de 10-40 mg/l se observă o majorare a productivităţii faţă de proba de referinţă. Cel mai 
înalt nivel al productivităţii a fost stabilit la administrarea tuturor compuşilor studiaţi în 
concentraţie de 30 mg/l (sporul constituind 17,56 - 31,08% faţă de proba martor).

Începând cu concentraţia de 40 mg/l productivitatea descreşte nesemni cativ cu 
1,36 - 6,76% sub nivelul martorului.

Utilizarea compuşilor coordinativi ai Cr(III) la cultivarea spirulinei asigură 
o majorare a conţinutului de crom acumulat în biomasă faţă de proba de referinţă, 
indeferent de concentraţia şi natura compusului ( gura 2).

Figura 2. Productivitatea şi conţinutul de crom în biomasa cianobacteriei Spirulina 
platensis CNM-CB-02 cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr (III)

Majorarea conţinutului de crom acumulat în biomasă (de 1,5 - 2,6 ori) are loc în 
limitele concentraţiilor de 20-30 mg/l, după care scade, dar depăşeşte valoarea probei 
de referinţă. Acumularea maximă a cromului în biomasă are loc la concentraţia 
de 30 mg/l pentru toţi compuşii testaţi. Astfel, pentru compuşii [Cr(H

2
O)

6
]Cl

3
, 

NH
4
[Cr(EDTA)]•2H

2
O şi Ca[Cr(EDTA)]

2
•7H

2
O conţinutul cromului creşte cu 46,49 – 

74,56% faţă de martor. De asemenea, administrarea compuşilor coordinativi ai Cr(III) 
în concentraţie de 30 mg/l a permis şi majorarea ratei productivităţii de 1,13 - 1,17 
ori faţă de proba de referinţă. Astfel, este vădită rentabilitatea respectării condiţiilor 
de cultivare a spirulinei şi adăugării suplimentare la mediul de cultivare standard a 
30 mg/l a compuşilor coordinativi ai Cr(III) testaţi. Astfel, putem presupune că 
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rata sporită de acumulare a cromului în biomasa de spirulină cultivată în prezenţa 
NH

4
[Cr(EDTA)]•2H

2
O şi Ca[Cr(EDTA)]

2
•7H

2
O se datorează ligandului din sfera 

internă a acestor compuşi, cu care este complexat Cr(III), ceea ce facilitează transportul 
şi stocarea lui intracelulară.

Acumularea maximă a cromului (29,68% BAU) a fost atestată în cazul administrării 
a 30 mg/l de [Cr(HSSA)]

2
Cl•H

2
O la mediul standard de cultivare a spirulinei. Acest 

compus în concentraţie de 30 mg/l a contribuit şi la sporirea productivităţii (cu 10% 
faţă de proba de referinţă). Din toţi compuşii testaţi compusul [Cr(HSSA)]

2
Cl•H

2
O în 

concentraţie de 30 mg/l poate   recomandat în calitate de reglator de creştere a biomasei 
de spirulină şi acumulare a cromului în biomasă. A fost observat, că la cultivarea 
cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa [Cr(HSSA)]

2
Cl•H

2
O conţinutul de peptide 

creşte cu circa 20% faţă de proba de referinţă [8]. Conţinutul înalt de crom în biomasa 
de spirulină cultivată în prezenţa [Cr(HSSA)]

2
Cl•H

2
O poate   explicată prin implicarea 

restului acidului salicilic în procesul de sinteză a sideroforilor – peptide responsabile de 
transportul intracelular al metalelor trivalente [4, 26]. Rezultatele cercetărilor anterioare 
au demonstrat că utilizarea acidului salicilic la cultivarea algei verzi Chlorella vulgaris
a dus la majorarea conţinutului de proteină cu 60% faţă de proba martor [9].

Aşadar în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit, că compuşii coordinativi ai Fe(III) 
utilizaţi (cu excepţia [Fe

2
NiO]) la cultivarea spirulinei în concentraţii de până la 50 

mg/l posedă efecte reglatoare asupra productivităţii ei şi de inducere a acumulării 
 erului în biomasă. Conţinutul de  er în biomasă creşte în şirul: [Fe

2
NiO](0,75% 

BAU) < [Fe
2
CoO](0,83% BAU) < [Fe

2
CaO](0,91% BAU) < [Fe

2
MgO](1,02% BAU) 

< [Fe
2
ZnO](1,03% BAU) < [Fe

2
MnO](1,08% BAU).

Conţinutul de crom acumulat în biomasă este esenţial mai scăzut, comparativ cu cel al 
 erului şi creşte în şirul: NH

4
[Cr(EDTA)]•2H

2
O (16,66 mg%) < Ca[Cr(EDTA)]

2
•7H

2
O 

(17,54 mg%) < [Cr(H
2
O)

6
]Cl

3
 (19,93 mg%) < [Cr(HSSA)]

2
Cl•H

2
O (29,68 mg%).

În calitate de reglatori ai creşterii spirulinei şi pentru obţinerea biomasei cu 
un conţinut sporit de  er şi crom pot   utilizaţi compuşii [Fe

2
ZnO], [Fe

2
MnO] şi 

[Cr(HSSA)]
2
 Cl•H

2
O.
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