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Rezumat

Viabilitatea şi potenţialul de biosinteză a principiilor bioactive de către tulpina
levuriană pigmentată Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 la cultivare în prezenţa
nanoparticulelor ZnO cu dimensiuni < 50 nm, în diapazonul de concentraţii de la 1 mg/L
la 70 mg/L, prezintă modificări în funcţie de concentraţiile utilizate. Este pusă în evidenţă
vulnerabilitatea celulelor în primele 24 ore de contact cu nanoparticulele în concentraţie
de 70 mg/L. Pe durata de 120 ore de contact, cultura de levuri se adaptează la influenţa
nanoparticulelor oxidului de zinc, astfel că producţia de biomasă celulară rămâne la
nivelul valorilor martor. S-a stabilit că nanoparticulele în concentraţiile 20-30 mg/L
stimulează procesele de biosinteză a proteinelor şi carbohidraţilor. Valorile estimative
ale efectelor nanoparticulelor demonstrează că ZnO (<50 nm) prezintă oportunitate de
aplicare în tehnologia de cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30.
Cuvinte cheie: Rhodosporidium toruloides, nanoparticule ZnO (< 50 nm), viabilitate
celulară, biomasa celulară, proteine, carbohidraţi.
Depus la redacţie 30 iulie 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Usatîi Agafia, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
str. Academiei 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; E-mail: usatyi.agafia@gmail.
com; tel. +373(22)73-80-13.

Introducere
Există dovezi că nanoparticulele influenţează dezvoltarea microorganismelor [2, 4].
Perspective biotehnologice privind aplicarea nanoparticulelor ZnO în diferite domenii
sunt menţionate în publicaţiile diferitor autori, care evocă funcţionalitatea acestora
[5, 13]. Conform cercetărilor unor autori, mecanismul de acţiune a nanoparticulelor
asupra celulei microbiene este complex şi atrage asupra sa modificări atât în membrana
celulară cât şi în citoplasmă [15]. Aceste efecte pot fi specifice şi de durată în funcţie
de tipul nanoparticulelor, dimensiunile şi durata de contact cu celula microbiană.
Datorită unor particularităţi ale acţiunii nanopariculelor, utilizarea lor în biotehnologia
microbiologică este de mare perspectivă. Astfel, în vederea dezvoltării posibilităţilor
tehnologice de producere a noi bioproduse destinate diferitor ramuri ale economiei
naţionale este important de a cerceta detaliat efectul nanoparticulelor asupra dezvoltării
şi producerii de metaboliţi cu destinaţie biotehnologică. În acest sens este acumulat un
material ştiinţific variat [6, 14]. Este evident însă, că pentru a utiliza nanoparticulele
în biotehnologia cultivării levurilor şi obţinerii produselor bioactive de diversă natură,
sunt necesare cercetări detaliate privitor la reacţia celulelor la nanoparticule de diferit
tip. Investigaţiile din acest domeniu poartă un caracter atât teoretic, cât şi practic.
În cazul nostru, studiul urmăreşte aprecierea impactului nanoparticulelor ZnO
(<50 nm) asupra componentelor celulare în vederea stabilirii relevanţei utilizării
nanoparticulelor în procesul de cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides
CNMN-Y-30 şi parametrilor optimali de sporire a conţinutului unor principii
bioactive celulare.
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Materiale şi metode
Obiect de studiu, mediu şi condiţii de cultivare. În cadrul cercetărilor s-a utilizat
levura pigmentată Rhodosporidium toruloides (Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30),
selectată şi păstrată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene ca producător
de proteine şi carotenoide. Pentru inoculare şi cultivarea levurii s-a utilizat mediul
YPD [1]. Cultivarea submersă a fost efectuată în baloane Erlenmeyer cu capacitate de
1,0 L, pe agitator cu viteza de rotaţie 200 rot./min, la temperatura de +250C, durata de
cultivare 120 ore. Mediul lichid de fermentare s-a însămânţat în volum de 5% cu inocul
2 x106 celule/ ml.
În cercetări s-au utilizat nanoparticule ZnO cu dimensiuni de <50 nm, (ALDRICH),
sub formă de pulbere, sinteză chimică, puritate >97%, conţine 6% Al dopant, aria
suprafeţei >10,8 m2 /g. Soluţia stoc de nanoparticule a fost preparată conform metodei
specificate [9]. Concentraţiile nanoparticulelor utilizate în experienţe la cultivarea
levurii au constituit 1, 5 10, 20, 30, 50, 70 mg/L. În calitate de martor s-a cercetat
varianta fără aplicarea nanoparticulelor.
Metode de realizare a cercetărilor. Viabilitatea celulelor (numărul de colonii
formate pe plăcile cu YPD agarizat) şi indicii concentraţiei maximal eficiente
EC50/IC50 au fost determinaţi conform metodelor cunoscute [10, 11]. Biomasa levuriană
s-a determinat gravimetric [7]. Proteina a fost determinată spectrofotometric conform
metodei Lowry, utilizând în calitate de standard albumina cristalină din serul bovinelor
[8]. Carbohidraţii totali în biomasa de levuri au fost determinaţi la spectrofotometrul
PG T60 VIS Spectrophotometer la lungimea de undă 620 nm cu utilizarea reactivului
antron şi D-glucozei în calitate de standard [3]. Prelucrarea statistică a rezultatelor a
fost efectuată cu ajutorul setului de programe Statistica 7.
Rezultate şi discuţii
În cercetările anterioare s-a constatat că nanoparticulele Fe3O4 şi TiO2, în funcţie de
concentraţie şi nanostructură, manifestă la tulpina de levuri pigmentată Rhodotorula
gracilis CNMN-Y-30, efecte de toxicitate asupra acumulării β-carotenului şi enzimei
antioxidate catalaza [12]. Oportune în acest context apar investigaţiile menite să
elucideze gradul de acţiune a nanoparticulelor ZnO cu dimensiuni de <50 nm asupra
altor componente celulare, cunoştinţe ce pot promova idei de valorificare eficientă
a acestora. În publicaţiile taxonomice recente, este utilizată denumirea ştiinţifică
Rhodosporidium toruloides cu indicarea sinonimului Rhodotorula gracilis.
Datele obţinute în experimentele de laborator demonstrează faptul că
nanoparticulele ZnO (< 50 nm), induc modificări semnificative ale viabiliăţii celulelor
levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30. Particularităţi deosebite au fost
evidenţiate atât după 6 ore de contact cu nanoparticule, cât şi după 24 de ore, când
viabilitatea celulelor nanomodificate sub acţiunea concentraţiilor de 50-70 mg/L scade
cu peste 40% (fig. 1).
S-a constatat că gradul de viabilitate este asociat cu concentraţiile utilizate în
experienţe. Coeficientul de determinare (R2) în urma corelării valorilor viabilităţii
celulare după 6 şi 24 ore de contact cu cele ale concentraţiilor nanoparticulelor,
evidenţiază o corelaţie bună între cei doi factori, R² = 0,8858 şi respectiv
R² = 0,9487 (fig. 2).
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Figura 1. Valorile
procentuale faţă de martor
ale viabilităţii celulare a
Rhodosporidium toruloides
CNMN-Y-30, la contact
cu nanoparticule ZnO
(<50 nm).

Figura 2. Relaţia
dintre valorile viabilităţii
şi concentraţiile nanoparticulelor în biomasa
Rhodosporidium toruloides
CNMN-Y-30, la contact
cu nanoparticule ZnO
(<50 nm), în funcţie de
concentraţie şi durata de
contact. 2 - 1 mg/L; 4 – 10
mg/L; 6- 30 mg/L; 8 – 70
mg/L.

Estimarea mediei de inhibare a viabilităţii celulare cu 50% (IC50) demonstrează
că după 24 h efectul maximal de răspuns al culturii se observă la concentraţia
nanoparticulelor ZnO (< 50 nm) de 70 mg/L.
Analizând datele obţinute privind acţiunea nanoparticulelor asupra proceselor
biosintetice la levura în studiu s-au constatat unele diferenţe. Conform studiilor,
nanoparticulele în concentraţiile 1-70 mg/L nu manifestă modificări substanţiale ale
producţiei de biomasă celulară, ceea ce conduce spre ideea că cultura de levuri pe
perioada de contact de 120 ore, se adaptează uşor la nanoparticulele oxidului de zinc.
Valorile cantităţii de biomasă obţinută la 1 L mediu de cultură sunt situate în limita erorii
admisibile faţă de martor (fig. 3). Determinarea gradului de corelare între cantitatea de
biomasă celulară acumulată şi concentraţiile de nanoparticule a demonstrat o legătură
slabă. Coeficientul de determinare este de R² = 0,3727.
Identificarea caracterului de acţiune al nanoparticulelor ZnO (<50 nm) asupra
procesului de biosinteză a proteinelor la tulpina Rhodosporidium toruloides CNMN-Y30 a evidenţiat că, conţinutul acestora în biomasa celulară, sub influenţa concentraţiilor
de nanoparticule de la 5 la 30 mg/L, este în creştere cu până la 38% (fig. 4).
Totodată, concentraţiile mari a nanoparticulelor (50-70 mg/L), conduc la diminuarea
nesemnificativă a cantităţii de proteine. Astfel s-a stabilit că concentraţia eficientă a
nanoparticulelor ZnO (<50 nm) pentru stimularea procesului de biosinteză a proteinelor
se situează în diapazonul 20-30 mg/L.
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Figura 3. Valorile
procentuale faţă de martor
ale acumulării biomasei
celulare Rhodosporidium
toruloides
CNMN-Y-30
la cultivare în prezenţa
nanoparticulelor
ZnO
(<50 nm), în funcţie de
concentraţie.

Figura 4. Valorile
procentuale faţă de martor
ale acumulării proteinelor şi
carbohidraţilor în biomasa
Rhodosporidium toruloides
CNMN-Y-30 la cultivare în
prezenţa nanoparticulelor
ZnO (<50 nm), în funcţie
de concentraţie.

O tendinţă similară a efectelor nanoparticulelor dioxidului de zinc s-a observat şi
la analiza datelor conţinutului de carbohidraţi. Cercetările au pus în evidenţă trendul
pozitiv al procesului de biosinteză al carbohidraţilor în variantele în care s-au aplicat
concentraţiile de la 5 mg/L până la 30 mg/L. Cantitatea carbohidraţilor acumulaţi în
biomasa levuriană creşte cu până la 32% faţă de martor (fig. 4). În probele experimentale
în care concentraţia nanoparticulelor a constituit 50-70 mg/L, se observă o micşorare
relativ moderată a cantităţii acestora acumulată în biomasa levurii. Astfel putem deduce,
că concentraţia eficientă a nanoparticulelor ZnO (<50 nm) pentru stimularea procesului
de biosinteză a carbohidraţilor este de 20 mg/L.
Generalizând rezultatele obţinute în acest studiu putem menţiona, că pentru rezolvarea
obiectivelor au fost aplicate 7 concentraţii ale nanoparticulelor ZnO cu dimensiuni
de <50 nm. Cercetările au implicat analiza viabilităţii celulelor nanomodificate prin
metoda stabilirii numărului de colonii formate pe plăcile Petri cu mediu nutritiv
(Standard Colony Forming Unit – CFU), determinată cantitatea de biomasă celulară
raportată la 1 L mediu de cultură, stabilit conţinutul de proteine şi carbohidraţi în
biomasa levuriană, în funcţie de concentraţie şi durata de contact.
Experienţele efectuate au demonstrat că parametrii bioproductivi ai tulpinii de
interes biotehnologic Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30, la cultivare în prezenţa
nanoparticulelor ZnO (<50 nm), se modifică în funcţie de concentraţiile utilizate.
Vulnerabilă la acţiunea nanoparticulelor oxidului de zinc este viabilitatea celulelor în
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primele 24 ore de contact cu concentraţiile de 50-70 mg/L. Cuantificarea numărului
de colonii formate pe plăcile cu YPD agarizat a demonstrat că concentraţia minim
inhibitorie (IC50%) a nanoparticulelor ZnO (< 50 nm) constituie 70 mg/L. Analizând
datele obţinute privind producţia de biomasă şi conţinutul cantitativ al componentelor
celulare la cultivarea levurii în prezenţa nanoparticulelor timp de 120 ore, s-au constatat
unele diferenţe în efectele produse de către nanoparticule. Sub influenţa concentraţiilor
până la 20 mg/L, cantitatea de proteine şi carbohidraţi este în creştere cu 38% respectiv
32%, dar concentraţiile nanoparticulelor de 50-70 mg/L, iniţiază o micşorare relativ
moderată a acestor două componente celulare. Astfel, valorile estimative ale efectelor
nanoparticulelor demonstrează că ZnO (<50 nm) în concentraţie de 20 mg/L prezintă
oportunitate de aplicare în tehnologia de cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides
CNMN-Y-30, din punct de vedere al sporirii cantităţii de proteine şi carbohidraţi în
biomasa celulară.
Concluzii
1. Viabilitatea şi parametrii bioproductivi ai tulpinii de interes biotehnologic
Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30, la cultivare în prezenţa nanoparticulelor
ZnO (<50 nm), se modifică în funcţie de concentraţiile utilizate.
2. Cuantificarea numărului de colonii formate pe plăcile cu YPD agarizat a
demonstrat că în primele 24 ore de contact cu nanoparticulele ZnO (< 50 nm), viabilitatea
celulelor Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 este în scădere. Concentraţia minim
inhibitorie (IC50%) a nanoparticulelor constituie 70 mg/L.
3. Nanoparticulele în concentraţiile 1-70 mg/L nu manifestă modificări substanţiale
a producţiei de biomasă celulară, ceea ce confirmă că cultura de levuri aflată în contact
timp de 120 ore se adaptează la influenţa nanoparticulelor oxidului de zinc.
4. Concentraţia eficientă a nanoparticulelor ZnO (<50 nm) pentru stimularea
proceselor de biosinteză a proteinelor şi carbohidraţilor se situează la nivelul
20 mg/L.
5. Valorile estimative ale efectelor nanoparticulelor demonstrează că ZnO
(<50 nm) prezintă oportunitate de aplicare în tehnologia de cultivare a levurii
Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30, din punct de vedere al sporirii cantităţii de
proteine şi carbohidraţi în biomasa celulară.
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