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Rezumat
În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind rolul β-carotenului în menținerea 
culturii de spirulină în condiții optimale şi de stres pe durata ciclului de cultivare. Stresul 
a fost indus prin modificarea regimului de iluminare: de la cel continuu la regimul cu 
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fotoperiodicitatea 4ore lumină /20 ore întuneric şi a celui termic de la valori ridicate  
38-400C la valori joase 20-230C. A fost monitorizat conținutul pigmenților fotosintetici 
în condiții optimale şi de stres. Gradul de oxidare a lipidelor a fost determinat în bază de 
malondialdehidă, rezultată în urma oxidării lipidelor.
A fost stabilită implicarea carotenului în calitate de antioxidant în protecția antioxidativă 
şi menținerea viabilității culturii de spirulină pe durata ciclului de cultivare. Această 
afirmație a rezultat din calculul corelațional dintre conținutul de β-caroten în biomasa de 
spirulină şi conținutul malondialdehidei.
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Inroducere
Arthrospira (Spirulina) platensis este cunoscută ca fiind un superproducător 

de proteine  cu  componența aminoacizilor echilibrată şi completă.  Utilizarea 
biotehnologică a cianobacteriei prevede şi obținerea altor produse biologic active, 
cum sunt acidul gama-linolenic, polizaharidele sulfatate (calciu spirulan) [1, 7, 8].  
Fiind un obiect al tehnologiilor ficologice, spirulina a dezvoltat mecanisme de asigurare 
a creşterii în condiții de producere intensivă [11]. 

Impunerea condițiilor de cultivare a spirulinei în regim biosintetic intensiv, care 
presupune formarea de radicali liberi, implică activarea mecanismelor de protecție 
antiradicalică şi antioxidantă la nivel celular [8, 11].

 Carotenoizii sunt un grup de pigmenți care joacă multiple roluri funcționale. 
Aceştia reprezintă structural molecule cu legături duble conjugate, care participă la 
realizarea funcției fotosintetice [2]. În cianobacterii, carotenoizii cu o pondere majoră 
sunt β-carotenul şi diferite tipuri de xantofile (sinecoxantina, cantaxantina, caloxantina, 
echinenonele, mixoxantofila, nostoxantina, zeaxantina), care sunt oxiderivați ai 
carotenelor [4, 9, 14]. β-carotenul este componenta indispensabilă a membranei 
citoplasmatice şi tilacoidale a cianobacteriilor, şi singurul carotenoid, care a fost 
localizat în PSII [5, 14]. Fiind extrem de hidrofobe, formele β-carotenului formează 
complexe cu proteinele, funcționează ca o punte de legătură între diferitele proteine   
implicate în procesele fotosintetice [13]. În membranele tilacoidale β-carotenul are rol 
protector de captare a oxigenului singlet [10].

Scopul cercetărilor constă în determinarea rolului protector al β-carotenului în 
menținerea culturii de spirulină pe durata ciclului de cultivare.

Materiale şi metode
Tulpina cianobacteriei Arthrospira platensis (Spirulina platensis CNMN- 

CB-11) a fost cultivată pe mediul nutritiv mineral SP-1 [11]. Cultivarea a fost efectuată 
în baloane Erlenmeyer de 500 ml cu volum de lucru de 300 ml. Durata ciclului de  
cultivare – 10 zile.

Pentru experiența cu inducere a stresului de iluminare cultura de spirulină a fost 
cultivată în condiții de iluminare continuă la 3000-4000 lx la temperatura de 28-300C. 
În scopul instalării stresului de iluminare a fost modificat regimul de iluminare a culturii 
pe durata cultivării. În ziua a 3-a a ciclului de cultivare a fost redusă perioada luminoasă 
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la 4 ore din 24 ore. Acest regim de iluminare a fost menținut până în ziua a 7-a de 
cultivare, când a fost restabilită iluminarea continuă, care a fost menținută până în ziua 
a 10-a a ciclului experimental.

Pentru experiența cu inducere a stresului termic, cultura de spirulină a fost cultivată 
în condiții de seră la temperatura mediului de 38-400C în regim de iluminare continuă 
la 3000-4000 lx. În scopul instalării stresului termic a fost modificată temperatura 
de cultivare. În ziua a 3-a a ciclului de cultivare cultura de spirulină a fost expusă 
temperaturii de 20-220C. Acest regim termic a fost menținut până în ziua a 7-a de 
cultivare, când a fost restabilită temperatura inițială care a fost menținută până în ziua 
a 10-a a ciclului experimental.

Prelevarea de probe a fost efectuată zilnic cu intervalul de 24 ore. Biomasa de 
spirulină a fost separată de mediul de cultură prin filtrare şi a fost standardizată la 
concentrația de 10 mg/ml. 

Pigmenții fotosintetici au fost obținuți din biomasă prin extragere în alcool etilic 
de 96% [3]. Conținutul de β-caroten a fost determinat spectrofotometric la 450 nm. 
Conținutul clorofilei în extractul etanolic a fost determinat spectrofotometric fiind 
exprimat valoric prin absorbanța determinată la 660 nm [3]. Gradul de peroxidare a 
lipidelor a fost determinat în baza malondialdehidei (MDA) prin produsele reacției 
cu acidul tiobarbituric, rezultată în urma oxidării lipidelor [6]. Valoarea MDA a fost 
exprimată prin absorbanța determinată la 535 nm.

Rezultate şi discuții
În varianta experimentală de inducere a stresului de iluminare pe durata cultivării 

spirulinei a fost monitorizat conținutul pigmenților fotosintetici. 
Pigmenții carotenoizi au reacționat rapid la modificarea regimului de iluminare. 

Reducerea duratei luminoase a diminuat semnificativ procesul de sinteză a  
carotenoizilor (Figura 1).

Figura 1. Modificarea conținutului de β-caroten în biomasa spirulinei pe durata 
cultivării în regim de iluminare continuă şi în condiții de stres de iluminare.

În prima zi de cultivare în condiții de stres de iluminare conținutul β-carotenului 
este mai mare față de ziua precedentă, dar rămâne cu 15% mai mic comparativ cu 
β-carotenul determinat în varianta control. În ziua a doua de stres de iluminare (ziua a 
4-a a ciclului de cultivare) conținutul β-carotenului se reduce deja cu 21%, comparativ 
cu cel determinat în spirulina cultivată în condiții optimale. Începând cu cea de-a 3-a 
zi de stres, conținutul de β–caroten este în continuă creştere, inclusiv după restabilirea 
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regimului de iluminare. Pe durata cultivării spirulinei în condiții de stres, conținutul 
β-carotenului este cu 18-23% mai mic comparativ cu varianta control, dar oscilațiile 
conținutului de β-caroten în biomasa de spirulină în ambele variante experimentale, în 
primele 6 zile de cultivare, sunt identice. 

În ziua a 7-a a ciclului de cultivare, în biomasa de spirulină, crescută în condiții de 
iluminare continuă (varianta experimentală control), conținutul de β-caroten scade cu 
25% comparativ cu ziua precedentă. În varianta experimentală cu stresul de iluminare 
indus, ziua a 7–a care este ziua restabilirii regimului de iluminare a fost marcată prin 
creşterea cu 23% a conținutului de β-caroten în biomasă, față de ziua precedentă.

În următoarele zile de cultivare, conținutul β-carotenului creşte în ambele variante 
experimentale, dar rămâne a fi superior cu 7-17% în biomasa spirulinei obținută în 
condiții de stres de iluminare indus. 

Astfel a fost stabilit că în condiții de stres de iluminare în celulele de spirulină 
are loc reducerea conținutului de β–caroten, după care în condiții de restabilire a 
regimului de iluminare continuă acest indicator creşte peste valorile înregistrate  
în condiții standard.

Conținutul clorofilei în biomasa spirulinei cultivată în condiții de iluminare continuă, 
pe durata zilelor 1-6 a ciclului de cultivare prezintă valori ridicate relativ constante 
(Figura 2). Oscilațiile în conținutul clorofilei din biomasa de spirulină, cultivată în 
condiții de iluminare continuă coincid cu perioadele critice specifice adaptării, primele 
trei zile fiind considerate de adaptare a culturii la mediul de cultivare. 

Figura 2. Modificarea conținutului de clorofilă în biomasa spirulinei pe durata 
cultivării în regim de iluminare continuă şi în condiții de stres de iluminare.

Începând cu ziua a 7-a de cultivare, conținutul de clorofilă în biomasa 
spirulinei scade cu 16% la valori ale absorbanței de 0,217 care se menține până la  
sfârşitul ciclului de cultivare.

Reducerea duratei de iluminare la doar 4 ore a modificat conținutul de clorofilă în 
biomasa spirulinei. În prima zi de cultivare a spirulinei în condiții de stres, care coincide 
cu ziua a 3-a a ciclului de cultivare, conținutul clorofilei este mai jos comparativ cu 
variantele optimale. În ziua a doua de stres de iluminare indus, care coincide cu ziua a 
4-a a ciclului de cultivare, conținutul clorofilei se reduce cu 17%, comparativ cu varianta 
experimentală de condiții optimale. În ziua a 4-a de stres de iluminare indus (a 6-a zi 
a ciclului de cultivare) conținutul clorofilei se reduce deja cu 20,5%, comparativ cu 
clorofila determinată în biomasa de spirulină cultivată în regim de iluminare continuă. 
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În ziua a 7-a a ciclului de cultivare care este şi prima zi de restabilire a regimului de 
iluminare conținutul de clorofilă în biomasă a crescut cu 25% față de ziua precedentă. 
Astfel, în biomasa de spirulină care a crescut timp de patru zile în condiții de stres de 
iluminare, restabilirea regimului de iluminare continuă induce rapid sinteza clorofilei. 
În următoarele două zile de cultivare, însă, conținutul clorofilei în ambele variante 
experimentale devine similar, ceea ce denotă restabilirea activității biosintetice 
corespunzător vârstei culturii. Prin urmare, stresul de iluminare reduce cantitatea 
clorofilei din motive evidente de lipsă a activității sistemelor fotosintezatoare.

În condiții de temperatură optimă maximu de β-caroten în biomasă a fost stabilit în 
ziua a 4-a de cultivare, iar în zilele următoare s-a menținut la cote înalte (Figura 3). 

Figura 3. Modificarea conținutului de β-caroten în biomasa spirulinei pe durata 
cultivării în regim termic optimal şi în condiții de stres termic indus.

Reducerea temperaturii de cultivare cu 18-20 grade a modificat nesemnificativ 
conținutul de β-caroten în biomasă. În prima zi de cultivare în condiții de stres termic, 
conținutul β-carotenului rămâne la nivelul probei martor, dar creşte cu 15% în următoarea 
zi. În următoarele zile conținutul de β-caroten nu se modifică fiind la un nivel relativ 
redus comparativ cu varianta control. În ziua a 7-a a ciclului de cultivare, când a fost 
restabilită temperatura de cultivare, conținutul de β-caroten în biomasa de spirulină a 
stabilit o creştere cu 13%, dar a rămas mai jos comparativ cu probele control.

În ziua a 8-a a ciclului de cultivare, conținutul β-carotenului a crescut în varianta 
cu condițiile termice variabile cu 12% față de ziua precedentă şi cu 23% față de proba 
martor. În următoarele două zile de cultivare conținutul β-carotenului în ambele variante 
experimentale are valori similare. Restabilirea regimului termic de cultivare în direcția 
creşterii temperaturii mediului a indus sinteza de β-caroten în biomasa spirulinei. 
Stabilizarea temperaturii mediului a readus conținutul de pigmenți în biomasa de 
spirulină la nivelul variantelor control, care nu au fost supuse stresului termic.

 În regim de temperatură crescută conținutul de clorofilă în biomasa spirulinei creşte 
în primele 4 zile de cultivare cu 35% (Figura 4). Începând cu ziua a 5-a conținutul de 
clorofilă creşte lent până la ziua a opta în ambele variante experimentale, după care 
descreşte până la nivelul stabilit în ziua a 3-a de creştere.

Reducerea temperaturii cu 18-20 grade induce scăderea conținutului de clorofilă în 
biomasa spirulinei care rămâne neschimbat pe durata stresului. Restabilirea regimului 
termic în ziua a 7-a a determinat creşterea conținutului de clorofilă cu 12% în ziua a 7-a 
şi 21% în ziua a 8-a a ciclului vital când conținutul de clorofilă este identic. 
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Figura 4. Modificarea conținutului de clorofilă în biomasa spirulinei pe durata 
cultivării în condiții termice sporite şi în condiții de stres termic indus.

Temperaturile joase de cultivare a spirulinei nu favorizează sinteza β-carotenului, 
iar în cazul stresului termic restabilirea temperaturii de cultivare a constituit un factor 
de sporire a conținutului de β-caroten în biomasă, sau această creştere a fost determinată 
de necesitatea implicării lui în reacțiile antiradicalice. Această afirmație este valabilă 
dacă se ține cont de influența condițiilor de cultivare asupra proceselor biosintetice 
în biomasa culturii. Atât temperaturile înalte de 400C, cât şi iluminarea continuă sunt 
condițiile optimale favorabile obținerii de biomasă cu un conținut maximal de proteine, 
iar privarea temporară de lumină şi reducerea temperaturii sunt condiții de stres, asociate 
cu acumularea radicalilor liberi.

Un indicator al stresului oxidativ instalat în biomasa de spirulină este acumularea 
malondialdehidei ca urmare a peroxidării lipidelor structurale. In condiții de cultivare 
standard, conținutul produselor degradării acidului tiobarbituric în primele 6 zile ale 
ciclului de cultivare nu prezintă oscilări majore cu maximumul stabilit în ziua a 4-a a 
ciclului de cultivare (Figura 5). În ziua a 7-a se înregistrează o creştere nesemnificativă 
cu 13% a valorilor testului MDA cu absorbanța de 0,056, urmată de reducerea lor spre 
sfârşitul ciclului de cultivare.

La inducerea stresului de iluminare are loc sporirea valorilor testului MDA. În ziua 
a 4-a a ciclului de cultivare care corespunde zilei a 2-a de stres de iluminare, valoarea 
testului MDA creşte cu 12% comparativ cu proba control, iar în ziua a 3-a -cu 24%. 
În următoarele zile de cultivare are loc reducerea conținutului MDA în biomasă, astfel 
că în ziua a 4-a de stres indus care corespunde cu ziua a 6-a a ciclului de cultivare, 
conținutul MDA devine identic pentru ambele variante experimentale.

Restabilirea regimului de iluminare la ziua a 7-a este marcată prin reducerea 
semnificativă, cu 43% a valorilor MDA pentru biomasa de spirulină, comparativ cu 
ziua precedentă şi cu 55% în comparație cu valorile determinate pentru spirulina 
cultivată în regim de iluminare continuă. Valorile testului MDA, determinate pentru 
spirulina cultivată în condiții de restabilire a regimului de iluminare, râmăm a fi reduse 
pe durata zilelor 7 - 10 a ciclului de cultivare. Putem presupune că restartarea activității 
biosintetice în biomasa de spirulină prin restabilirea regimului de iluminare este 
orientată în primul rând spre acumularea lipidelor pentru restabilirea membranelor.

În condițiile unei activități biosintetice sporite, determinate de temperatura optimală 
de cultivare, valorile testului MDA sunt înalte în primele 4 zile ale ciclului de cultivare 
cu maximumul stabilit în ziua a 3-a (Figura 6). 
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Figura 5. Modificarea valorilor MDA în biomasa spirulinei pe durata cultivării în 
regim de iluminare continuă şi în condiții de stres de iluminare.

Figura 6. Modificarea conținutului produselor degradării lipidelor în 
biomasa spirulinei pe durata cultivării în regim termic optimal şi în condiții de  
stres termic indus.

În condițiile temperaturilor joase de cultivare conținutul de MDA este mai mare. 
În ziua a 3-a a ciclului de cultivare, care corespunde primei zile a perioadei de stres, 
conținutul de MDA este cu 13% mai mic ca martorul, iar în ziua a 2-a a perioadei de 
stres termic, descreşte deja cu 30% față de control. 

În următoarele zile se observă tendința de micşorare a conținutului de MDA în 
biomasa de spirulină, astfel, încât în prima zi de restabilire a regimului termic, valoarea 
MDA este minimă. Perioada de recuperare termică a culturii de spirulină este marcată 
prin valori reduse ale testului MDA.

Astfel, stresul termic pe durata ciclului de cultivare a spirulinei nu duce la 
supraacumularea produselor degradării lipidelor.

Pentru a demonstra implicarea β-carotenului în reacțiile antiradicalice a fost 
determinat raportul corelațional dintre valorile testului MDA şi conținutul β-carotenului 
în variantele experimentale de stres indus cu aplicarea coeficientului Pearson. Corelarea 
inversă dintre conținutul de β-caroten şi conținutul malondialdehidei în biomasa de 
spirulină cultivată în condiții de stres de iluminare, pe durata ciclului de cultivare este 
considerată ca puternică cu coeficientul de corelare r=0,9 (Figura 7A). Valorile mari 
ale testului MDA corespund conținutului redus de β-caroten în biomasă, şi invers în 
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cazul valorilor crescute ale β-carotenului conținutul de radicali ai lipidelor oxidate 
este minimal. Prin urmare conținutul crescut de β-caroten în biomasă este corelată cu 
valorile joase ale malondialdehidei.

Presupunerea despre implicarea β-carotenului în procesele de anihilare a radicalilor 
este argumentată, deoarece în cazul biomasei de spirulină obținută în condiții optimale 
a fost, de asemenea, determinată corelarea dintre conținutul β-carotenului şi valorile 
MDA (Figura 7B). Coeficientul de corelare r=0,47 conform regulilor empirice ale lui 
Colton (1974) indică un grad de asociere acceptabil dintre variabile. În aşa mod putem 
admite implicarea β-carotenului în menținerea antiradicalică a membranelor.

Corelarea dintre conținutul de β-caroten şi valorile MDA în biomasa de spirulină 
cultivată în condiții de stres termic indus pe durata ciclului de cultivare este similară 
variantei experimentale de stres de iluminare. A fost determinată o corelare inversă 
dintre conținutul de β–caroten şi valorile MDA (Figura 8A). 

Figura 7. Corelarea dintre conținutul de β-caroten şi MDA în biomasa de spirulină 
(A - cultivată în condiții optimale şi B - de stres de iluminare pe durata cultivării.

Figura 8. Corelarea dintre conținutul de β-caroten şi MDA în biomasa de spirulină 
(A - cultivată în condiții optimale şi B - de stres termic indus pe durata cultivării).

Coeficientul de corelare r=0,8 indică o dependență puternică dintre aceste două 
variabile. Pentru experiența cu modificarea temperaturii de cultivare, valorile 
joase ale malondialdehidei în condițiile de restabilire a regimului termic prin 
creşterea temperaturii de cultivare au fost asociate cu creşterea conținutului de  
β-caroten în biomasă.

Implicarea β-carotenului în procesele de anihilare a radicalilor poate fi demonstrată 
prin determinarea corelării dintre conținutul lui şi valorile MDA din biomasa spirulinei 
crescute în condiții termice optimale (Figura 8B). Coeficientul de corelare r=0,54 
indică un grad de asociere dintre variabile ca fiind moderat spre bun. În aşa mod putem 
admite implicarea β-carotenului în protejarea antiradicalică a membranelor. Diagrama 

Microbiologia şi Biotehnologia Microbiologia şi Biotehnologia



142

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(330) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(330) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(330) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(330) 2016

de dispersie indică existența unei corelări liniare pentru toate variantele experimentale 
analizate, astfel fiind valabilă afirmația implicării β-carotenului în stabilizarea  
membranelor celulare.

Aşadar, experiențele de inducere a stresului oxidativ pe durata ciclului de cultivare 
prin modificarea a doi parametri: temperatura şi regimul de iluminare au demonstrat 
implicarea β-carotenului în calitate de antioxidant în menținerea viabilității culturii de 
spirulină. Această afirmație este confirmată prin calculul corelațional dintre variația 
conținutului de β-caroten în biomasa de spirulină şi valorile testului de determinare 
indirectă a produselor degradării oxidative a lipidelor.
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