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Rezumat
In cadrul studiului dat a fost urmărit efectul compușilor seleniului asupra capacității 
antioxidante a biomasei de Spirulina paltensis CNMN-CB-11. Rezultatele obținute în 
baza testului antioxidant cu utilizarea radicalului ABTS au evidențiat un efect toxic 
moderat al compuşilor seleniului testați asupra spirulinei, manifestându-se chiar de la 
cele mai mici concentrații ale compusului în mediul de cultivare. Modificarea activității 
antioxidante nu depinde de concentrația seleniului și nici de nivelul său de acumulare în 
biomasă.
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Introducere
Rolul benefic sau nociv al seleniului în biosferă este bine stabilit. Multe organisme 

posedă capacitatea de a utiliza seleniul în metabolismul său. Pentru microalge, seleniul 
în concentraţii mici este unul din microelementele esenţiale, iar în concentraţii mari 
devine toxic, stopând creşterea şi dezvoltarea lor. Nivelul de acumulare al selenului în 
celulele microalgelor şi cianobacteriilor şi toxicitatea lui pentru acestea variază esenţial 
în funcţie de particularităţile morfo-funcţionale a lor, concentraţia şi gradul de oxidare 
a seleniului, prezenţa în mediu a sulfaţilor şi metalelor grele, temperatură, pH şi alţi 
factori ai mediului [3; 12; 14; 15; 20; 21].

Prezența xenobioticelor în mediul de cultivare a cianobacteriilor și microalgelor 
modifică productivitatea, conținutul componentelor structurale și funcționale și 
activitatea antioxidantă a biomasei ca răspuns la metabolizarea compușilor, proces 
însoțit de producerea și anihilarea radicalilor liberi [1; 5; 11; 16; 19]. Cultura de 
spirulină posedă o capacitatea înaltă de adaptare la modificarea condițiilor de cultivare. 
Compușii seleniului practic nu modifică productivitatea spirulinei [16]. A fost stabilit 
că concentrațiile mari (200-250 mg/l) ale seleniului în mediul de cultivare a spirulinei 
modifică în mod diferit conținutul enzimelor antioxidante. S-au observat tendințe de 
variație opuse între activitățile SOD-CAT și activitățile GPX-POD-APX pe durata 
ciclurilor de creștere a spirulinei [18]. Biomasa cianobacteriilor și microalgelor conține 
compuși non-enzimatici cu activitate antioxidantă capabili să reducă speciile reactive 
de oxigen [8; 9]. În marea lor majotitate aceștea sunt pigmenții, fenolii, vitamine 
care posedă capacitatea unui efect antioxidant sinergist sau cumulativ [2; 4; 6; 7; 10]. 
Pentru a determina efectul biologic al compușilor seleniului nu este suficient doar 
testul de productivitate sau determinarea cantitativă a enzimelor antioxidante [8].  
Un indice relevant al toxicității compușilor seleniului poate fi modificarea activității 
antioxidante totale. 
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Scopul cercetărilor efectuate a constituit studiul efectului unor compuși ai seleniului 
asupra capacității antioxidante a tulpinii Spirulina paltensis CNMN-CB-11.

Materiale și metode
Obiectul de studiu: tulpina Spirulina platensis CNMN – CB-11, care a fost 

cultivată pe mediului nutritiv SP cu compoziţia: (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 și 1ml/l soluţie de 
microelemente ce conţine (mg/l(mediu): H3BO3-2,86; MnCl2•4H2O-1,81; CuSO4•5H2O 
-0,08; MoO3 –0,015); FeEDTA-1ml/l [24]. Parametrii de cultivare respectaţi în cadrul 
experienţelor: inocul de 0,4-0,45 g/l; temperatura de 25-28oC; pH-ul mediului 8-9; 
iluminarea (asigurată de o parte din dispozitivele de iluminare) de 3000lx pentru primele 
48 ore şi, respectiv: temperatura de 30-32oC; pH-ul-9-10; intensitatea iluminării până la 
4000lx pentru următoarele 96 ore [17]. 

Compuşii selenului selectaţi pentru investigaţii: selenitul de sodiu - Na2SeO3, 
selenitul de amoniu - (NH4)2SeO3, selenitul de cobalt - CoSeO3, selenitul de zinc - 
ZnSeO3 și selenidul de germaniu - GeSe2 în concentrațiile de la 5mg/l la 500mg/l 
s-au adăugat la variantele experimentale cu cultura de spirulină după 24 ore de la 
începutul procesului de cultivare. La finalul experienţelor, respectiv la a 6-a zi, 
cultura de spirulină a fost filtrată și demineralizată. Biomasa a fost standardizată la  
concentraţia de 10mg/ml. 

Metodele de cercetare. Determinarea conţinutului de seleniu în biomasa de spirulină 
s-a efectuat conform GOST R 51309-99 „Drinking water”. Determination of elements 
content by atomic spectrometry methods”, care este bazată pe vaporizarea soluţiei de 
analizat care conţine seleniul în flacără de aer cu acetilenă şi măsurarea absorbanţei 
flăcării (vaporilor ce conţin selen) la lungimile de undă 196-207,5nm. Determinările 
s-au raportat la soluţia de referinţă cu o concentraţie cunoscută a seleniului conform 
„Metodei curbei de etalonare”. Concentraţia optimală a probei este de 1,0 ml sau 10,0 
mg. Determinarea a fost precedată de mineralizarea biomasei prin utilizarea H2O2 şi 
HNO3 concentrat. Biomasa s-a mineralizat timp de 2 – 3 ore la baia de nisip, pînă la 
obţinerea unei soluţii incolore.

Extractele hidrice din biomasa spirulinei au fost obținute prin tehnica congelării-
decongelării repetate a amestecului format din 10 mg biomasă la 1,0 ml apă.

Determinarea activității antioxidante s-a efectuat în baza reacției de reducere a 
radicalului cation ABTS (2,2 azinobis 3-etilbenzotiazoline-6-sulfonic acid) [13]. ABTS 

radical este generat prin oxidarea soluției ABTS de 7 mM cu persulfat de potasiu de 
2,45 mM. Reagenţii se amestecă în proporţii de 1:1 pentru formarea radicalului ABTS 
care are loc timp de 12-16 ore la întuneric. Absorbanța soluției de lucru ABTS este de 
0,700 ± 0,020 la 734 nm. Amestecul reagent constă din 0,3 ml soluţie antioxidant şi  
2,7 ml soluţie ABTS. Reacţia decurge la temperatura camerei timp de 6 minute. 
Valoarea activității antioxidante se exprimă în % inhibiție. 

Toate rezultatele experimentale obţinute au fost supuse analizei statistice uzuale 
cu aplicarea instrumentelor statisticii descriptive, utilizând posibilităţile MS Excel. În 
calitate de test de semnificaţie a fost aplicat testul Student.

În analiza datelor prezentată în lucrare se afirmă asupra acelor diferenţe între datele 
obţinute, pentru care P<0,01 sau P<0,05. 
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Rezultate și discuții
Pentru a urmări efectul compușilor seleniului asupra capacității antioxidante 

abiomasei de spirulină a fost stabilit nivelul de acumulare al seleniului în biomasă 
în raport cu valorile testului antioxidant aplicat extractelor hidrice din biomasa 
spirulinei. 

În Fig. 1 sunt prezentate rezultatele experimentale asupra dinamicii acumulării 
seleniului în biomasa spirulinei în raport cu valorile testului antioxidant ABTS 
a extractelor hidrice din biomasa obținută la cultivare în prezenţa selenitului de  
sodiu - Na2SeO3. 

Figura 1. Activitatea antioxidantă (ABTS, % inhibiție) a S. platensis şi nivelul 
acumulării seleniului (mg/%) în biomasă la cultivare în prezenţa selenitului de sodiu.

Acumularea seleniului în biomasa de spirulină prezintă niveluri înalte începând cu 
concentrația de 200 mg/l, iar activitatea antioxidantă a extractelor hidrice crește de la 
concentrația de 10 mg/l selenit de sodiu.

Astfel, acumularea seleniului se prezintă drept un proces lent cu nivelul mic al 
elementului care se acumulează în biomasă în experiențele cu doze între 10 mg/l -100 
mg/l selenit de sodiu în prezența unor valori crescute ale testului ABTS. 

Nivelul acumulat al seleniului creşte brusc odată cu introducerea concentraţiilor 
mari de selenit de sodiu de la 200 mg/l la 500 mg/l. La concentraţia de 500 mg/l s-a 
determinat cel mai înalt conţinut al seleniului de 500 mg% în biomasa de spirulină. 

Activitatea antioxidantă a extractelor hidrice crește cu peste 20% comparativ cu 
martorul la concentrația de 10 mg/l selenit de sodiu în mediul de cultivare și cu 47% în 
varianta experimentală cu aplicarea dozei de 500 mg/l selenit de sodiu.

Creșterea activității antioxidante a extractelor hidrice denotă prezența efectului 
toxic al selenitului de sodiu asupra spiruliniei care se manifestă și la dozele mici 
ale compusului în mediul de cultivare. Creșterea de 33 ori a conținutului de seleniu 
în biomasa spirulinei este însoțită de creșterea cu 10% a capacității de reducere a 
radicalului ABTS. 

O tendință similară se observă și în cazul cultivării spirulinei în prezenţa selenitului 
de amoniu (Fig. 2). 

Ca şi în cazul selenitului de sodiu, acumularea seleniului prezintă o dinamică lentă 
la concentraţiile selenitului de amoniu de la 10,0 mg/l la 40 mg/l cu nivelul acumulării 
relativ scăzute ale acestui element în biomasă. 
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Figura 2. Activitatea antioxidantă (ABTS, % inhibiție) a S. platensis şi nivelul 
acumulării seleniului în biomasă la cultivare în prezenţa selenitului de amoniu.

Procesul de acumulare a seleniului se intensifică şi crește nivelul acestui element 
în biomasă la cultivare în prezenţa concentraţiilor mari ale selenitului de amoniu în 
mediul de cultivare: de la 50 mg/l la 200 mg/l. Conţinutul cel mai înalt de seleniu a fost 
determinat în varianta experimentală de cultivare a spirulinei în prezenţa concentraţiei 
de 200 mg/l și este de 54,95 mg% seleniu în biomasă. Activitatea antioxidantă a 
extractelor hidrice din biomasa spirulinei este redusă comparativ cu varianta martor. 
Valoarea testului ABTS este cu 56% mai mică în biomasa spirulinei cultivată cu adaos 
de 10 mg/l selenit de amoniu și cu 26% mai mică în cazul concentrației de 30 mg/l. 
Conținutul seleniului în biomasă crește de la 2,15 mg% la 9,38 mg/%. Dacă conținutul 
seleniului în biomasă crește de 4 ori, activitatea antioxidantă crește de 2 ori în intervalul 
dozelor selenitului de amoniu de la 10 mg/l la 40 mg/l. Creșterea conținutului de seleniu 
până la 28,27 mg% și 54,95 mg/% în cazul suplimentării mediului de cultivare cu 100 
mg/l și respectiv 200 mg/l selenit de amoniu nu corelează cu modificarea activității 
antioxidante care având o tendință de creștere rămâne a fi cu 20% mai mică comparativ 
cu martorul. Prin urmare introducerea în mediul de cultivare a selenitului de amoniu 
a modificat activitatea antioxidantă a extractelor hidrice în direcția reducerii, ceea ce 
demonstrează efectul toxic al compusului.

Pentru selenitul de cobalt au fost stabilite valori ale activității antioxidante la nivelul 
martorului (Fig. 3). 

Figura 3. Activitatea antioxidantă (ABTS, % inhibiție) a S. platensis şi nivelul 
acumulării seleniului ( mg/% ) în biomasă la cultivare în prezenţa selenitului de cobalt.
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Astfel, trei dintre concentraţiile selenitului de cobalt nu modifică activitatea 
antioxidantă a extractelor hidrice - 5,0 mg/l, 10,0 mg/l şi 15,0 mg/l, valorile testului 
ABTS osciliând cu variaţii neesenţiale în limitele valorice ale activității antioxidante 
de spirulină cultivate în condiţii standard (10% sub limitele martorului și 12% mai 
mare ca acesta). Procesul de acumulare a seleniului, prezintă o dinamică lentă și 
constituie 19-23% selen acumulat pentru concentraţiile de15,00mg/l şi 20mg/l, 
respectiv. Concentrația selenitului de cobalt de 20 mg/l care a asigurat o acumulare de 
23 mg% seleniu în biomasă a redus cu 38% activitatea antioxidantă a extractului hidric.  
Astfel, putem considera că dozele de 5-15 mg/l selenit de cobalt nu au fost determinate 
ca fiind toxice pentru cultura de spirulină, iar concentrația compusului de 20 mg/l s-a 
manifestat ca fiind toxică pentru cianobacterie.

Rezultatele experimentale ale variantelor de cultivare a spirulinei în prezenţa 
selenitului de zinc sunt prezentate în Fig. 4.

Figura 4. Activitatea antioxidantă (ABTS, % inhibiție) a S. platensis şi nivelul 
acumulării seleniului în biomasă la cultivare în prezenţa selenitului de zinc.

Conform rezultatelor obţinute, la cultivarea spirulinei în prezenţa selenitului de 
zinc nivelul de acumulare a seleniului în biomasă creşte odată cu mărirea concentraţiei 
de selenit de zinc în mediul de cultivare. Concentrațiile compusului de 5,0 mg/l și 
10,0 mg/l au favorizat acumularea de 6,07 mg% și 9,5 mg% seleniu în biomasă. 
Activitatea antioxidantă are valori reduse și este cu 38% și cu 24% mai mică comparativ 
cu proba martor. Creșterea cu 50% a conținutului de seleniu în biomasă, stabilit în 
varianta experimentală cu utilizarea a 15 mg/l selenit de zinc nu a modificat activitatea 
anyioxidantă, valorile testului ABTS fiind mai mici cu 27% față de varianta control.

La concentraţia de 30,0 mg/l se determină conţinutul cel mai mare de 52 mg% 
seleniu în biomasă, iar acivitatea antioxidantă rămîne la valori reduse de 41% inhibiție 
ce este cu 24% mai mică față de martor. Efectul toxic al selenitului de zinc se manifestă 
în toate variantele experimentale pentru toate concentrațiile testate ale compusului.

Pentru acelaşi interval de concentraţii a fost testat selenidul de germaniu, care a 
indus modificarea activității antioxidante mult mai pronunţată (Fig. 5). 

Comparativ cu compuşii analizaţi anterior, în prezenţa selenidului de germaniu se 
acumulează cantități mult mai importante de seleniu şi la concentraţii mult mai mici 
ale compusului în mediul de cultivare. Doza de 5,0 mg/l compus a indus acumularea 
a 20,36 mg% seleniu în biomasă, activitatea antioxidantă a extractului hidric fiind cu 
18% mai mică comparativ cu martorul.
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Figura 5. Activitatea antioxidantă (ABTS, % inhibiție) a S. platensis şi nivelul 
acumulării seleniului în biomasă la cultivare în prezenţa selenidului de germaniu.

Concentrația de 10 mg/l selenid de germaniu favorizează acumularea a 33mg% 
seleniu și creșterea cu 16% a valorii testului ABTS. În biomasa de spirulină cultivată 
în prezența a 15 mg/l selenid de germaniu, conținutul seleniului acumulat și activitatea 
antioxidantă s-au dublat față de doza precedentă. Acumularea în continuare a seleniului 
în biomasa spirulinei în varianta cu concentrația slenidului de germaniu de 25 mg/l pînă 
la 141 mg% este însoțită de o reducere cu 20% a activității antioxidante. 

Conținutul maximal al seleniului acumulat în biomasa de spirulină cultivată în 
prezența selenidului de germaniu constituie circa 220mg% însoțit de o creștere cu 
35% a valorilor testului ABTS. Prin urmare nu poate fi determinată o corelare dintre 
conținutul seleniului acumulat în biomasă și valorile testului antioxidant.

În concluzie, în baza testului antioxidant cu utilizarea radicalului ABTS, se 
poate presupune că efectul biologic al compuşilor seleniului testați asupra tulpinii 
cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 poate fi caracterizat ca fiind toxic 
moderat, manifestându-se chiar de la cele mai mici concentrații ale compusului în 
mediul de cultivare. Modificarea activității antioxidante nu depinde de concentrația 
seleniului și nici de nivelul său de acumulare în biomasă.
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