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Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele cercetării efectuate în scopul elucidării unor particularități 
ale procesului de biofuncționalizare spontană a nanoparticulelor de argint cu înveliş 
din polietilen glicol (AgNPPEG ) cu dimensiunea de 5 nm de către tulpina cianobacteriei 
Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (spirulina). Spirulina a fost cultivată în prezența 
AgNPPEG în concentrații de 1,0 - 20 µM, suplimentate în perioade diferite ale ciclului vital. 
Au fost stabilite efectele nanoparticulelor asupra producerii de biomasă și a conținutului 
principalelor grupuri de substanțe organice din biomasă. Concentrația nanoparticulelor și 
vârsta culturii au fost parametrii identificați în calitate de factori determinanți ai procesului 
de funcționalizare spontană a AgNPPEG. Au fost stabilite principalele criterii de evidențiere 
a procesului de funcționalizare biologică AgNPPEG, printre care creșterea capacității de 
reducere a oxidului nitric.
Cuvinte cheie: tulpina Arthrospira platensis CNMN-CB-02, AgNPPEG (5nm), 
biofuncționalizare, concentrația nanoparticulelor, vârsta culturii.
Depus la redacție 30 noiembrie 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresa pentru corespondență: Rudi Ludmila, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, 
str. Academiei, 1, MD-2028 Chișinău, R. Moldova, e-mail: rudiludmila@gmail.com 

Introducere
Nanomaterialele, și în special nanoparticulele metalice fotoactive capătă o aplicare 

tot mai largă în diferite domenii, inclusiv în biomedicină în calitate de agenți diagnostici 
și terapeutici, datorită proprietăților unice și potențialului enorm de biofuncționalizare 
a lor [1]. Proprietățile nanoparticulelor sunt determinate de forma, dimensiunea și 
caracteristicile lor de suprafață. 

Procesul de biofuncționalizare conferă nanoparticulelor metalice proprietatea de 
a declanșa fenomene fotofizice neconvenționale, datorită semnalelor optice puternice 
și stabile. O proprietate foarte importantă a nanoparticulelor biofuncționalizate constă 
în nivelul scăzut al toxicității acestora pentru organismele vii, comparativ cu cele 
nefuncționalizate [1, 2, 4]. 

Există multiple comunicări despre diferite tehnici și strategii de biofuncționalizare, 
printre care conjugarea cu acizii nucleici, diferite oligo - și polipeptide de sinteză 
chimică, sau obținute din diferite materiale biologice [9 - 11, 13].
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În același timp la pătrunderea nanoparticulelor metalice în interiorul celulelor vii, 
acestea produc diferite efecte biologice, inclusiv toxice, iar în calitate de strategie de 
diminuare a gradului de toxicitate a lor, celulele modifică suprafața nanoparticulelor prin 
adiționarea de biomolecule, ceea ce constituie esența procesului de biofuncționalizare. 
Aceste mecanisme sunt caracteristice, inclusiv cianobacteriilor și microalgelor [5, 6]. 
S-a demonstrat, spre exemplu, că nanoparticulele de selenid de cadmiu cu dimensiunea 
de 20 nm, în concentrațiile de 4-8 mg/L sporesc productivitatea microalgei Porphyridium 
cruentum cu 20-47%, fapt datorat funcționalizării lor în structurile intracelulare 
microalgale, în cazul dat în structura ficobiliproteinelor [12, 13].

Efectele toxice ale nanoparticulelor metalice asupra cianobacteriilor au fost 
descrise în mai multe lucrări [2, 6, 7]. Cu toate acestea, majoritatea studiilor privind 
toxicitatea nanoparticulelor au investigat efectul nanoparticulelor de dimensiuni mari 
și lipsite de înveliș.

Scopul lucrării constă în evaluarea unei posibile funcționalizări spontane a 
nanoparticulelor de Ag cu înveliș din polietilenglicol (PEG) în concentrații de la 1,0 
µM la 20,0 µM de către tulpina cianobacteriei Arthrospira platensis CNMN-CB-02 
(spirulina) pe durata unui ciclu de cultivare în sistem închis.

Materialul și metodele de cercetare
În calitate de obiect de studiu a servit tulpina cianobacteriei Arthrospira platensis 

CNMN-CB-02 (spirulina) (depozitată în CNMN de pe lângă Institutul de Microbiologie 
și Biotehnologie). Spirulina a fost cultivată în baloane Erlenmeyer cu capacitatea de 1,0 
l, cu volumul de lucru de 500 ml, pe mediul nutritiv mineral cu următoarea compoziţie: 
macroelemente (în g/l): NaNO3-2,5; NaHCO3-2,0; NaCl-1,0; K2SO4-0,6; Na2HPO4-0,2; 
MgSO4•7H2O-0,2; CaCl2-0,024; 1ml/l soluţie de microelemente ce conţine (mg/l): 
H3BO3-2,86; MnCl2•4H2O-1,81; CuSO4•5H2O-0,08; MoO3 - 0,015); FeEDTA-1ml/l. 
Pe durata cultivării, care a constituit 6 zile, au fost respectați următorii parametri de 
proces: cantitatea de cultură start de spirulină ~ 0,4-0,45g/l; temperatura ~ 28-30oC, 
pH-ul optim al mediului ~ 8 - 10, iluminarea continuă ~ 37-55 µM fotoni/m2/s. 

În cercetare au fost utilizate nanoparticulele de argint cu înveliș din polietilenglicol 
(AgNPPEG) cu dimensiunea de 5 nm (Producător Compania M9, Tolyatti, Rusia).

Cantitatea de biomasă și a principalilor constituenți intracelulari ai spirulinei 
(proteine, carbohidrați, lipide) a fost determinată cu aplicarea metodelor 
spectrofotometrice adaptate la tulpina inclusă în cercetarea dată [3].

Capacitatea de reducere a oxidului nitric a fost determinată spectrofotometric cu 
aplicarea nitroprusidului de sodiu [5].

Rezultate și discuții
În figura 1 sunt expuse datele experimentale referitor la conținutul de biomasă de 

spirulină produs la cultivarea acesteia în prezența AgNPPEG în concentrații de 1,0 – 20,0 
μM suplimentate în prima zi de cultivare (care corespunde fazei lag) și în ziua a treia 
(care corespunde începutului fazei de creștere exponențială). 
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Fig. 1. Cantitatea de biomasă produsă la cultivarea spirulinei în prezența AgNPPEG 
suplimentate: (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a treia zi de cultivare, (C) - martorul, 

biomasa de spirulină produsă la creșterea spirulinei în lipsa AgNPPEG)

Rezultatele obținute au scos în evidență răspunsul specific de tipul concentrație 
– efect al culturii de spirulină la acțiunea AgNPPEG. Concentrațiile mici (între 1 și 5 
µM) de AgNPPEG au stimulat procesul de producere a biomasei de spirulină. Pentru 
concentrațiile în intervalul de la 2,5 la 5,0 µM aplicate în prima zi de cultivare, a fost 
stabilită o creștere cu peste 20% a conținutului de biomasă produsă (fig.1A). În cazul 
dozelor de 15-20 µM, producerea de biomasă cianobacteriană s-a redus cu 20-24% față 
de martor, ceea ce demonstrează efectul inhibitor sau toxic al concentrațiilor mai mari 
de AgNPPEG  aplicate. 

Pentru concentrațiile de la 2,5 la 5,0 µM AgNPPEG aplicate la începutul fazei de 
creștere exponențială (fig. 1B) a fost, de asemenea, stabilită o sporire a producerii 
de biomasă cianobacteriană cu 18-24%. Astfel, răspunsul spirulinei la concentrațiile 
menționate de AgNPPEG a fost cel de stimulare a producerii de biomasă, indiferent 
de vârsta la care a avut loc contactul culturii cu acest tip de nanoparticule. În cazul 
concentrațiilor de 15-20 µM AgNPPEG adăugate la ziua a treia, conținutul de biomasă nu 
s-a redus, ceea ce demonstrează, că pentru concentrațiile mai mari, vârsta culturii este 
un factor important care determină răspunsul spirulinei la acțiunea AgNPPEG. Astfel, 
suplimentarea la cultura de spirulină a AgNPPEG, în intervalul de concentrații 1,0 – 20,0 
μM, în ziua a treia de cultivare nu a modificat conținutul de biomasă, tendința generală 
fiind de reducere. 

Răspunsul diferit al culturii de spirulină la diferite etape de dezvoltare a culturii 
statice la acțiunea concentrațiilor de 10-20 µM de nanoparticule de argint  demonstrează 
că implicarea nanoparticulelor este determinată atât de starea fiziologică a culturii, cât 
și de o posibilă modificare / funcționalizare biologică a acestora, care nu numai că 
modifică semnificativ nivelul lor de toxicitate dar și proprietățile lor biologice.

În continuare a fost studiată modificarea componenței biomasei de spirulină, în 
cazul interacțiunii cu diferite concentrații de nanoparticule de argint aplicate în faza 
lag și în faza de creștere exponențială. Figura 2 demonstrează nivelul de proteine în 
biomasa de spirulină pentru toate variantele experimentale și pentru martor.
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Fig. 2. Conținutul de proteine în biomasa spirulinei cultivată în prezența AgNPPEG 
suplimentate: (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a treia zi de cultivare, (C) - martorul, 

biomasa de spirulină produsă la creșterea spirulinei în lipsa AgNPPEG)

Concentrațiile de la 1,0 la 10,0 μM de AgNPPEG, aplicate în prima zi de cultivare 
nu au modificat conținutul de proteine în biomasa de spirulină (fig. 2A). Concentrațiile 
de 15-20 µM au produs o reducere nesemnificativă a acestui parametru, valorile fiind 
cu 12-14% sub nivelul valorilor martorului. În acest caz, evoluția generală a procesului 
de sinteză a proteinelor este orientată spre reducere, corelarea fiind inversă și foarte 
puternică (r=-0,909).

Pentru concentrațiile în intervalul de la 1,0 la 10,0 μM AgNPPEG, aplicate în a treia 
zi de cultivare, conținutul de proteine în biomasa de spirulină, la fel, nu s-a modificat 
(fig. 2B). În cazul concentrațiilor de 15-20 µM a fost observată o tendință de reducere a 
conținutului de proteine. Astfel, în toate variantele experimentale, conținutul proteinelor 
în biomasă a variat în limita valorilor specifice pentru tulpina dată. Impactul AgNPPEG 
asupra procesului de sinteză și de acumulare a proteinelor în biomasa de spirulină poate 
fi demonstrat prin calculul coeficientului Pearson (r = - 0,968) care indică o corelare 
inversă și foarte puternică. 

Din rezultatele prezentate reiese, că factorul determinant pentru cantitatea de 
proteine în biomasa de spirulină este concentrația nanoparticulelor, iar vârsta culturii 
nu influențează, ori influențează nesemnificativ acest proces. 

Modificarea conținutului de carbohidrați în biomasa de spirulină reprezintă unul 
din indicatorii stresului, care se poate instala în cultura de spirulină la acțiunea diferitor 
factori, inclusiv și la acțiunea nanoparticulelor. Rezultatele obținute la determinarea 
cantității hidraților de carbon în biomasa de spirulină din variantele experimentale și 
martor sunt prezentate în figura 3.
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Fig. 3. Conținutul carbohidraților în biomasa spirulinei cultivată în prezența AgNPPEG 
suplimentate: (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a treia zi de cultivare, (C) - martorul, 

biomasa de spirulină produsă la creșterea spirulinei în lipsa AgNPPEG)

Cu excepția concentrației de 1,0 μM, toate variantele experimentale se 
caracterizează printr-o creștere a conținutului de carbohidrați în biomasă. Concentrația 
de 1,25 μM AgNP, aplicată în prima zi de cultivare, a provocat o creștere cu 20% a 
conținutului de glucide în biomasa de spirulină (fig. 3A), iar cele de la 2,5 la 20 µM - cu 
29-59% față de martor. În cazul dat a fost stabilită o dependență foarte puternică dintre 
concentrația AgNPPEG din mediul de cultivare și conținutul de carbohidrați în biomasa 
spirulinei, coeficientul Pearson fiind de r = 0,865. 

Efectul a fost diferit în cazul culturii de spirulină aflată în faza creșterii exponențiale. 
Concentrațiile de la 1,0 la 5,0 μM nu au modificat conținutul de carbohidrați în biomasa 
de spirulină (fig. 3B), pe când în cazul celor de la 10 la 20 µM, conținutul de glucide 
a crescut cu 34-44%, comparativ cu martorul. Coeficientul Pearson determinat pentru 
relația dintre concentrația AgNPPEG și conținutul de carbohidrați indică o corelare foarte 
puternică, r=0,919. 

Spre deosebire de efectul asupra conținutului de proteine, în cazul carbohidraților, 
efectul nanoparticulelor de argint este determinat atât de vârsta culturii cât și de 
concentrația AgNPPEG. Creșterea semnificativă a conținutului de carbohidrați în 
biomasa de spirulină, pe fonul unui conținut de proteine în limitele normei, indică 
asupra modificării direcției proceselor biosintetice spre formarea rezervelor de carbon, 
în scopul stabilizării componentelor structurale, inclusiv a celor membranare.

Conținutul lipidelor în biomasa de spirulină crescută în prezența nanoparticulelor 
de argint este prezentată în figura 4.
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Fig. 4. Conținutul lipidelor în biomasa spirulinei cultivată în prezența AgNPPEG 
suplimentate: (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a treia zi de cultivare, (C) - martorul, 

biomasa de spirulină produsă la creșterea spirulinei în lipsa AgNPPEG)

La concentrațiile de 1,0 și 1,25 μM AgNPPEG suplimentate la cultura de spirulină din 
prima zi a ciclului de cultivare, cantitatea de lipide în biomasă a crescut comparativ cu 
martorul, dar este limitele valorilor fiziologice caracteristice tulpinii (fig. 4A). La aplicarea 
concentrațiilor de 2,5-20,0 μM AgNPPEG, conținutul lipidelor în biomasă s-a diminuat mai 
pronunțat - cu 16-18% în cazul concentrațiilor de 10-20 μM. Coeficientul de corelare 
determinat pentru relația dintre concentrația AgNPPEG și conținutul de lipide, indică o 
relație inversă puternică, r= -0,782, tendința fiind spre reducerea sintezei lipidelor.

Pentru concentrațiile de AgNPPEG în intervalul de la 2,5 la 20,0 μM, aplicate în a 
treia zi de cultivare, conținutul de lipide în biomasă nu s-a modificat esențial, în schimb, 
ca și în cazul adăugării nanoparticulelor în faza lag, concentrațiile de 1,0 și 1,25 μM au 
produs o sporire cu până la 15 % față de martor a acestor componente (fig. 4B). 

Cu referire la conținutul de lipide în biomasa de spirulină sub influența 
nanoparticulelor de argint, putem spune, că atât concentrația acestora, cât și vârsta 
culturii sunt factori care mediază răspunsul la acțiunea AgNPPEG.

Implicarea diferitor factori, inclusiv a nanoparticulelor, în activitatea biosintetică a 
spirulinei poate fi însoțită de acumularea de radicali, prezența cărora poate fi demonstrată 
în baza conținutului produselor degradării oxidative a lipidelor. Figura 5 reprezintă 
acumularea dialdehidei malonice în biomasa de spirulină la acțiunea nanoparticulelor 
de argint. În toate variantele experimentale se observă o creștere foarte semnificativă a 
acestui indicator de stres.

În varianta experimentală cu suplimentarea AgNPPEG în prima zi de cultivare, 
modificarea conținutului dialdehidei malonice (DAM) este una nelineară, corelarea cu 
concentrațiile AgNPPEG fiind slabă, r=0,588 (fig. 5A). Conținutul produselor degradării 
oxidative a lipidelor în biomasa de spirulină a crescut cu 70-97% fașă de martor în 
cazul concentrațiilor de 1,0 și 1,25 μM AgNPPEG. La concentrațiile de 10 - 20 μM 
AgNPPEG conținutul de DAM este de 2 ori mai mare ca martorul. Pentru concentrațiile 
de 2,5 - 5,0 μM AgNPPEG a fost stabilită o creștere cu 44-70% a conținutului de DAM pe 
fonul unui conținut al lipidelor în biomasă sub 4,5% din biomasă. Degradarea oxidativă 
a lipidelor indică asupra acumulării în exces a speciilor reactive de oxigen ca rezultat 
al acțiunii AgNPPEG. 
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Fig. 5. Conținutul dialdehidei malonice (DAM) în biomasa spirulinei cultivată în 
prezența AgNPPEG suplimentate:  (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a 3-a zi de cultivare, 

(C) - martorul,biomasa de spirulină produsă la creșterea spirulinei în lipsa AgNPPEG)

La suplimentarea AgNP PEG în a treia zi de cultivare, conținutul DAM de 
asemenea a crescut. Acesta s-a dublat comparativ cu martorul, modificarea produsă 
fiind una lineară, iar corelarea cu concentrațiile AgNPPEG una puternică, r=0,878 (fig. 
5B). Acumularea în exces a produselor degradării oxidative a lipidelor în biomasa de 
spirulină este rezultatul interacțiunii culturii de spirulină cu nanoparticulele de argint. 
Valorile DAM, determinate în biomasa obținută în prezența AgNPPEG adăugate în a 
treia zi de cultivare sunt similare cu cele determinate în biomasa obținută în prezența 
nanoparticulelor aplicate din prima zi a ciclului de cultivare. 

Corelarea puternică dintre concentrația AgNPPEG și valorile DAM în biomasa de 
spirulină indică, fie asupra deteriorării membranei celulare, ca urmare a impactului 
cu nanoparticulele din mediul de creștere al culturii cianobacteriene, fie asupra unei 
intensificări a activității biosintetice, ca rezultat al implicării nanoparticulelor în 
structurile funcționale ale spirulinei. 

Pentru a demonstra prezența nanoparticulelor funcționalizate în biomasa de 
spirulină, în calitate de metodă indirectă, a fost utilizat testul de reducere a oxidului 
nitric. Au fost preparate extracte hidro - alcoolice de 50%, cu conținutul de substanță 
activă de 1,0 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5,0 mg/ml și 10 mg/ml. Capacitatea de reducere a 
oxidului nitric a fost determinată prin comparare cu proba martor.

Figura 6 reprezintă valorile capacității de reducere a oxidului nitric a extractelor 
hidro-alcoolice obținute din biomasa produsă în prezența a 10 μM AgNPPEG. În cazul 
extractului cu concentrația de 1 mg/l substanță uscată, obținut din biomasă la care 
nanoparticulele de argint au fost adăugate la prima zi de cultivare capacitatea de 
reducere a oxidului nitric a crescut cu 27% comparativ cu martorul.
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Fig. 6. Capacitatea de reducere a oxidului nitric a extractelor hidro-alcoolice de 
50% obținute din biomasa de spirulină, produsă la cultivare în prezența AgNPPEG 

suplimentate în concentrația de 10,0 μM: (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a treia zi de 
cultivare 

Pentru același tip de extract obținut din biomasa produsă la cultivarea spirulinei în 
prezența AgNPPEG (10 μM) suplimentate la a 3-a zi de cultivare, a fost stabilită o creștere 
cu 60% a capacității de reducere a oxidului nitric. Pentru extractele hidro-alcoolice cu 
concentrația 2,5 mg/mL, de asemenea, a fost stabilită o creștere a capacității de reducere 
a oxidului nitric cu 60-80% față de martor, în dependență de perioada de adăugare a 
AgNPPEG. Pentru extractele hidro-alcoolice cu concentrația de 5,0 mg/ml și de 10 mg/
ml a fost stabilită o creștere de 2-3 ori a capacității de reducere a oxidului nitric.

Concluzii:
Tulpina cianobacteriei Arthrospira platensis CNMN CB-02 (spirulina) este o 

matrice pentru biofuncționalizarea nanoparticulelor de AgNPPEG. Biofuncționalizarea 
este realizată ca rezultat al proceselor metabolice normale în dependență de vârsta 
culturii și concentrația nanoparticulelor. 

Nanoparticulele de argint prezină un potențial toxic pentru spirulină, indiferent de 
concentraţie și vârsta culturii, fapt demonstrat prin creșterea semnificarivă a conținutului 
dialgehidei malonice în biomasă. Această concluzie este susținută de scăderea cantității 
de biomasă, dar și de proteine in aceasta, în cazul concentrațiilor înalte de nanoparticule 
(10-20 μM), atunci când contactul are loc pe durata fazei lag, precum şi de creșterea 
conținutului de carbohidrați în toate variantele și modificarea conținutului de lipide sub 
acțiunea nanoparticulelor de argint.

Biofuncționalizarea nanoparticulor de argint poate fi apreciată drept reacție 
de protecție a culturii orientată spre diminuarea efectelor toxice pe care acestea le 
manifestă.
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Pentru biofuncționalizarea AgNPPEG cu dimensiunea de 5 nm de către Arthrospira 
platensis CNMN CB-02 în calitate de factor esențial, se evidențiază concentrația de 
nanoparticule introduse și vârsta culturii. 

Procesul de interacțiune a nanoparticulelor cu biomasa de spirulină și 
funcționalizarea nanoparticulelor poate fi monitorizat indirect, în baza aplicării testului 
de reducere a oxidului nitric.

Rezultatele expuse au fost obținute în cadrul proiectului 20.80009.5007.05 
„Nanoparticule metalice biofuncționalizate – obținerea cu ajutorul cianobacteriilor 
și microalgelor”.
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