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Rezumat
Cultivarea microalgei verzi Dunaliella salina CNMN-AV-02 pe mediul organo-mineral
MD, preparat în baza lichidului cultural al spirulinei, cu administrarea compuşilor coor-
dinativi ai Fe(III) cu α-aminoacizii glicina şi alanina asigură sporirea conţinutului de clo-
rofi lă a faţă de conţinutul clorofi lei b şi a pigmenţilor carotenoizi faţă de cei clorofi lieni.
Efectul stimulator se accentuează odată cu creşterea concentraţiei compuşilor studiaţi,
acţiunea stimulatoare cea mai înaltă înregistrându-se pentru 10 mg/l de compus.
Cuvinte cheie: Dunaliella salina - compuşi coordinativi ai Fe(III) - pigmenţi fotosinte-
tici.
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Introducere
Microalga halofi lă Dunaliella salina, datorită componenţei sale biochimice valo-

roase (peste 35% proteine, 30% glicerol, 7% β-caroten, 8-10% lipide reprezentate în
cea mai mare parte de acizi graşi polinesaturaţi etc.) şi condiţiilor de cultivare fl exibile,
este una dintre cele mai explorate microalge verzi în biotehnologia contemporană [3-5,
10]. În prezent rămân actuale metodele de selectare a condiţiilor fi zice şi chimice op-
time de cultivare a dunalielei, care ar asigura atât o productivitate microalgală sporită,
cât şi o reducere a resurselor materiale utilizate în procesul cultivării. Prezintă interes
atribuirea unor proprietăţi calitative noi biomasei de dunaliela, care, graţie efectelor
benefi ce scontate, poate fi  valorifi cată în medicină, cosmetologie, industria alimentară
etc. [1, 2, 7, 14].

Datorită rolului major pe care îl joacă metalele în desfăşurarea proceselor fi ziolo-
gice şi biosintetice în calitate de modulatori şi constituenţi ai sistemelor enzimatice,
reglarea capacităţilor celulare prin intermediul compuşilor coordinativi reprezintă o
direcţie aparte în fi cobiotehnologia autohtonă, a cărei potenţial este intens explorat în
ultimul deceniu [18]. Cercetările efectuate anterior demonstrează posibilitatea utiliză-
rii compuşilor coordinativi ai Cu(II), Cr(III), Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Zn(II) şi
Sn(II) în calitate de reglatori ai productivităţii şi carotenogenezei microalgei D. salina
Teod. [16].

Interes aplicativ prezintă şi studiul acţiunii compuşilor coordinativi asupra sinte-
zei pigmenţilor clorofi lieni ai dunalielei. Prezenţa pigmenţilor fotosensibili în celulele
de dunalielă asigură decurgerea procesului de fotosinteză. Din grupul tetrapirolilor,
dunaliela posedă clorofi la a şi b, iar raportul cantitativ al pigmenţilor depinde de con-
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diţiile de cultivare şi de vârsta culturii. Celulele tinere la etapa logaritmică de creştere
a culturii sunt verzi şi conţin o cantitate înaltă de clorofi lă. Clorofi la a întotdeauna se
afl ă într-o cantitate mai înaltă faţă de clorofi la b. În condiţiile favorabile acumulării
pigmenţilor clorofi lieni, clorofi la a poate constitui până la 4% din biomasă, iar clorofi la
b – până la 2% [15]. Derivaţii clorofi lei a prezintă interes ca sensibilizatori în terapia
fotodinamică a cancerului, acumulându-se preponderent în ţesuturile tumorale, dar şi
ca inhibitori selectivi ai cancerului [13, 19].

În condiţii nefavorabile sau extreme de cultivare D. salina acumulează în cantităţi
impunătoare pigmenţi carotenoidici. Grupul carotenoizilor este mult mai variat decât al
clorofi lelor şi include α- şi β-carotenul, luteina, zeaxantina, violaxantina, neoxantina,
echinenonă ş. a. Odată cu creşterea conţinitului de carotenoizi în biomasă scade esenţi-
al cantitatea de clorofi lă, fi ind identifi cate doar urme ale ei [3, 9].

Astfel, scopul investigaţiilor a constituit studiul acţiunii unor compuşi coordinativi
ai Fe(III) cu α-aminoacizi asupra raportului pigmenţilor clorofi lieni şi carotenoidici în
biomasa microalgei Dunaliella salina CNMN-AV-01.

Materiale şi metode
Obiect al cercetărilor a servit tulpina microalgei Dunaliella salina CNMN-AV-01

(Volvocales, Chlorophyta), depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepa-
togene a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM.

În procesul cultivării a fost utilizat mediul nutritiv organo-mineral MD, preparat
în baza lichidului cultural al cianobacteriei Spirulina platensis. Cultivarea a fost efec-
tuată în baloane Erlenmayer a câte 250 ml cu 100 ml suspensie de dunalielă timp de
10 zile, iluminare continuă de 4000 lx, la temperatura de 27-29 0C, pH-ul mediului
9,5-10,0 [6].

Ca reglatori ai productivităţii şi conţinutului de substanţe bioactive în biomasa duna-
lielei au servit compuşii µ

3
-oxotrinucleari ai fi erului(III) cu α-aminoacizii glicina şi ala-
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O-Ala} [20-22] în concentraţie de 1,0-10,0 mg/l. Compuşii au

fost suplimentaţi în mediul organo-mineral în prima zi de cultivare.

Figura 1. Structura com-
puşilor µ3-oxotrinucleari ai
fi erului(III) cu α-aminoacizi
(unde RCOO – anioni ai glici-
nei şi α-alaninei).

Productivitatea dunalielei a fost determinată fotocolorimetric cu recalculul masei
celulare la biomasa absolut uscată (BAU) prin metoda descrisă în[17].

Conţinutul de pigmenţi clorofi lieni şi carotenoizi în biomasa dunalielei a fost sta-
bilit prin metoda spectrofotometrică cu tratarea preventivă a suspensiei de biomasă cu
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alcool etilic de 96 % în proporţie de 1:30. Determinarea clorofi lei a şi clorofi lei b a fost
efectuată la lungimile de undă 665 nm şi, respectiv, 649 nm. Determinarea conţinutului
total de carotenoizi a fost efectuată la lungimea de undă 440 nm [8, 17].

Analiza statistică şi regresională a datelor obţinute în trei serii de determinări a
fost realizată prin metodele propuse de Maximov (1980). Au fost calculate: media arit-
metică (M), abaterea medie pătrată (S{y}), veridicitatea conform criteriului Student (p
0,05), procentul de variaţie (V%) [23].

Rezultate şi discuţii
Conform studiilor anterioare, compuşii coordinativi ai Fe(III) cu α-aminoacizii gli-

cina şi alanina manifestă acţiune stimulatoare asupra productivităţii dunalielei, spo-
rul cel mai semnifi cativ, de 27,56% faţă de martor, înregistrându-se pentru 1,0 mg/l
{Fe

3
O-Ala}. Scăderea conţinutului de biomasă algală odată cu mărirea concentraţiei de

compus este nesemnifi cativă, în limita erorii admisibile de 5% [6]. Analiza rezultate-
lor experimentale prezintă şi creşterea conţinutului pigmenţilor carotenoizi în prezenţa
compuşilor coordinativi studiaţi pe fundalul reducerii conţinutului de clorofi lă a şi b.
Cele mai înalte valori au fost evidenţiate pentru compusul coordinativ al Fe(III) cu ami-
noacidul α-alanina, administrat în concentraţia de 10,0 mg/l, conţinutul de carotenoizi
se majorează cu 24,23% faţă de martor (Tabelul 1).

Tabelul 1. Productivitatea şi conţinutul pigmenţilor fotosintetici ai dunalielei la culti-
vare în prezenţa compuşilor coordinativi {Fe3O-Gly} şi {Fe3O-Ala}

Concentraţia
compuslui

{Fe3O-Gly} {Fe3O-Ala} {Fe3O-Gly} {Fe3O-Ala}

BAU, g/l [6] Carotenoizi, mg/l [6]

martor 1,56±0,23 4,21±0,14
1 mg/l 1,91±0,04 1,99±0,04 4,45±0,04 4,59±0,09
5 mg/l 1,89±0,04 1,93±0,08 4,75±0,12 4,75±0,11
10 mg/l 1,86±0,08 1,79±0,08 5,11±0,22 5,23±0,07

Clorofi la a, mg/l Clorofi la b, mg/l

martor 7,20±0,34 1,50±0,06
1 mg/l 7,18±0,35 7,17±0,30 1,48±0,08 1,48±0,06
5 mg/l 7,18±0,28 7,16±0,12 1,47±0,08 1,46±0,04
10 mg/l 7,13±0,28 7,10±0,22 1,45±0,04 1,44±0,04

Notă: p≤0,05

Studiul raportului clorofi lelor totale (clorofi la a + clorofi la b) la conţinutul total de
carotenoizi evidenţiază valori mai scăzute faţă de martor în cazul administrării compu-
şilor coordinativi ai Fe(III) (Fig. 2). Raportul clorofi lei totale/carotenoizi se micşorează
şi mai evident odată cu majorarea concentraţiei de compus. Cele mai scăzute valori
s-au observat în cazul concentraţiei maxime aplicate (10 mg/l).

Raportul clorofi la a/clorofi la b din biomasa dunalielei prezintă o majorare în pre-
zenţa {Fe

3
O-Gly} şi {Fe

3
O-Ala}, care se accentuează odată cu mărirea concentraţiei

compuşilor în comparaţie cu martorul cultivat standard (Fig. 3).
În ambele cazuri cele mai înalte valori s-au obţinut la administrarea a 10 mg/l

compus. Echivalente sunt şi cantităţile clorofi lelor (raportul clorofi la a/clorofi la b =
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4,93 pentru 10 mg/l compus). Valori proporţionale se observă şi în cazul celorlalte
concentraţii ale {Fe

3
O-Gly} şi {Fe

3
O-Ala}.

Figura 2. Infl uenţa compuşilor coordinativi {Fe3O-Gly} şi {Fe3O-Ala} asupra rapor-
tului clorofi la totală/carotenoizi (p≤0,05).

Figura 3. Infl uenţa compuşilor coordinativi {Fe3O-Gly} şi {Fe3O-Ala} asupra rapor-
tului pigmenţilor clorofi la a/clorofi la b (p≤0,05).

Raportul normal al clorofi lelor la plante este 3/1 în favoarea clorofi lei a. Acesta
se modifi că esenţial odată cu varierea intensităţii luminii. În cazul iluminării scăzute
raportul clorofi la a/b se reduce ajungând valori de 1,3-1,4. În cazul unei iluminări pu-
ternice conţinutul clorofi lei a sporeşte cu peste 6 ori faţă de clorofi la b. Raportul clo-
rofi lelor este infl uenţat şi de alte condiţii de cultivare, în special conţinutul elementelor
constitutive în mediu [12].

Cercetările prezentate confi rmă studiile precedente în care este evidenţiat efectul
carotenogen al compuşilor coordinativi ai Fe(III) asupra dunalielei cultivate pe diverse
medii nutritive [6, 16]. Efectul carotenogen sporeşte odată cu majorarea concentraţiei
compuşilor studiaţi (în limitele de concentraţii studiate în această serie de experienţe).
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Acţiunea stimulatoare a compuşilor coordinativi asupra sintezei şi acumulării ca-
rotenoizilor se datorează inducerii stării de stres celular care creşte odată cu majorarea
concentraţiei de compus. Sinteza sporită a carotenoizilor reprezintă un fenomen carac-
teristic pentru dunaliela afl ată în condiţii nespecifi ce sau extreme de viaţă, indiferent
de factorul stresogen care acţionează [3, 4, 11]. Această proprietate a dunalielei este pe
larg valorifi cată, carotenoizii manifestând multiple efecte benefi ce asupra organismu-
lui uman şi animal, reprezentând antioxidanţi naturali înalt efectivi. Iar în interacţiune
cu pigmenţii carotenoizi, pigmenţii clorofi lieni din biomasa de dunaliela accelerează
eliminarea agenţilor toxici din organism, reglând procesele de hematopoeză prin stimu-
larea biosintezei hemoglobinei [5, 7, 15].

Concluzii:
Conţinutul clorofi lei totale (1. a+b) se reduce în prezenţa compuşilor coordinativi
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Raportul clorofi la totală/ carotenoizi se micşorează odată cu majorarea concen-2.
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Raportul clorofi la3. a/clorofi la b din biomasa dunalielei creşte la administrarea
compuşilor coordinativi ai Fe(III) studiaţi, dar şi odată cu mărirea concentraţiei acesto-
ra, cea mai înaltă valoare evidenţiindu-se pentru concentraţia maximă (10mg/l).
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