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EVALUAREA ACȚIUNII NANOCOMPOZITELOR CHITOSAN-ZINC 
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Rezumat
Lucrarea dată oferă informații noi privind evaluarea acțiunii nanocompozitelor 
chitosan-zinc și chitosan-fier, elaborate prin diferite procedee, asupra levurii pigmentate 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. Rezultatele obținute au demonstrat că testele de 
viabilitate și producția de biomasă reflectă adecvat efectele nanocompozitelor chitosan-
zinc și chitosan fier, aceștia fiind indici importanți în procesul de evaluare a acțiunii 
nanocompozitelor obținute prin diferite procedee. Fluctuațiile viabilității și producției de 
biomasă ce se produc pe parcursul perioadei de cultivare sunt determinate de volumul 
utilizat al nanocompozitelor, cel mai eficient procedeu de obținere este procedeul 
experimental I aplicat în volum de 2%. Totodată, nanocompozitul aplicat în volum de 
5% manifestă efect de inhibiție profundă a dezvoltării culturii. Rezultatele obținute au 
contribuit la elaborarea unui procedeu nou de realizare a nanocompozitelor. 
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Introducere
Nanoparticulele oxidului de zinc (ZnO) și oxidului de fier (Fe3O4) oferă posibilități 

atractive pentru aplicații în biotehnologie, biomedicină, cosmetologie, protecția 
mediului [2, 12]. Toxicitatea înaltă și stabilitatea scăzută a nanoparticulelor oxizilor 
metalici prezintă impedimente pentru utilizare în domeniul biotehnologiei levurilor 
[18]. Datorită dimensiunilor mici și raportului suprafață/volum mare, nanoparticulele 
tind să formeze aglomerații, iar la contact cu oxigenul se oxidează ușor. Prin urmare, 
este necesară modificarea suprafaței de contact pentru stabilizarea nanoparticulelor 
oxizilor metalici și evitarea proceselor de oxidare [14, 17].

Aceste modificări pot fi efectuate prin acoperirea cu biopolimeri, care contribuie la 
reducerea toxicității, la stabilizare, facilitează interacţiunea cu celulele vii. Biopolimerii 
pot fi obţinuți din resurse regenerabile cum ar fi: microorganismele, plantele și animalele 
[4]. Printre diverși biopolimeri, o atenție deosebită merită chitosanul care datorită 
proprietăților sale cum ar fi: rezistența mecanică, permeabilitatea, susceptibilitatea 
la modificările chimice oferă nanoparticulelor funcționalitate chimică: suprafața 
modificată a nanoparticulelor aflate în combinație cu biopolimeri, poate iniția diferite 
efecte ale nanocompozitului [6, 10]. 

Nanocompozitele de tipul chitosan-fier, chitosan–zinc, chitosan-titan sau chitosan 
-argint sunt solicitate în biomedicină, biotehnologie, cosmetologie [3, 5, 13, 20]. 
Metodele de preparare ale nanocompozitelor sunt diverse și diferă în funcție de 
domeniul utilizării acestora [9, 21]. În prezent, astfel de cercetări experimentale sunt 
foarte actuale datorită necesității optimizarii metodelor de obținere a nanocompozitelor 
chitosan-zinc și chitosan-fier, importanţei evaluării influenței lor asupra obiectelor 
biologice şi aprecierea potențialului de utilizare în biotehnologie.

Scopul cercetărilor a constat în evaluarea acțiunii nanocompozitelor chitosan-zinc 
și chitosan-fier asupra levurii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, în contextul stabilirii 
potențialului de utilizare în bionanotehnologie.

Materiale şi metode
Obiect de studiu, mediu şi condiţii de cultivare. În cadrul cercetărilor s-a utilizat 

levura pigmentată 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].

Metode de realizare a cercetărilor. Viabilitatea celulelor (numărul de colonii 
formate pe plăcile Petri cu YPD agarizat) şi indicii concentraţiei maximal eficiente 
EC50/IC50 au fost determinaţi conform metodelor descrise în [15, 16]. Biomasa 
levuriană s-a determinat gravimetric [8].

Nanoparticule: Au fost utilizate nanoparticule ZnO (<50 nm) sub formă de pulbere, 
sintetizate chimic, puritate >97%, 6% Al dopant, aria suprafeței >10,8 m2 /g (Sigma-
Aldrich) și Fe3O4 (50-100 nm), sub formă de nanopulbere, 97%, aria suprafeței >60 
m2/g, (Sigma-Aldrich). Suspensia de nanoparticule a fost preparată conform metodei 
descrise în [11].

Polizaharide: S-a utilizat chitosanul (o polizaharidă care se obține din chitină), 
produs Chem-Lab, Belgia.

Cultivarea submersă a fost efectuată în baloane Erlenmeyer cu capacitate de 1,0 
L, pe un agitator cu viteza de rotaţie 200 rot./min, la temperatura de +250 C, durata de 
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cultivare 120 ore. Mediul lichid de fermentare s-a însămânţat în volum de 5% cu inocul 
cu densitatea 2 x106 celule/ml.

Procedee de acoperire a nanoparticulelor de fier și zinc cu chitosan:
Procedeul experimental I. La 25 mg chitosan se adaugă 25 ml acid acetic 1% și se 

agită timp de 10 min la 200 r.p.m. Ulterior, se stabilește pH-ul neutru cu NaOH (1M), se 
adaugă 1% de alcool etilic de 96%. Se agită 10 min la 200 r.p.m. În soluția de chitosan 
se adaugă nanoparticulele Fe3O4 (50-100 nm) sau ZnO (<50 nm) în concentrație de 70 
mg/L respectiv 50 mg/L și se sonifică 10 min. În timpul acestui proces moleculele de 
chitosan sunt absorbite pe suprafața nanoparticulelor metalice.

Procedeul experimental II. La 50 mg chitosan se adaugă 25 ml acid acetic 1% și se 
agită timp de 10 min la 200 r.p.m. Ulterior se stabilește pH-ul neutru cu NaOH (1M), se 
adaugă 1% de alcool etilic de 96%. Se agită 10 min la 200 r.p.m. În soluția de chitosan 
se adaugă nanoparticulele Fe3O4 (50-100 nm) sau ZnO (<50 nm) în concentrație de 70 
mg/L, respectiv, 50 mg/L și se sonifică 10 min. În timpul acestui proces moleculele de 
chitosan sunt absorbite pe suprafața nanoparticulelor metalice.  

Procedeul martor I. Nanocompozitul chitosan-fier se prepară conform metodei 
propuse de Mohammadi-Samani [9]. 20 mg chitosan se dizolvă în soluție de acid acetic 
1M cu un volum final de 100ml. Apoi la soluția obținută se adaugă 70 mg nanoparticule 
Fe3O4 (50-100 nm). Amestecul se agită timp de 18 ore. Se obține o soluție omogenă 
maro-închisă. 

Procedeul martor II. Nanocompozitul chitosan-zinc se prepară conform metodei 
Sudheesh Kumar [7]. Soluția de chitosan se obține prin dizolvarea a 2 g de chitosan 
în soluție de acid acetic 1% la temperatura camerei. Apoi, soluția se filtrează pentru a 
îndepărta particulele nedizolvate. La hidrogelul de chitosan se adaugă soluție de NaOH 
(1M) 1% până la pH neutru, urmată de centrifugarea hidrogelului pentru a elimina apa 
nelegată. Nanoparticulele ZnO se suspendă în apă și soluția se sonifică  timp de 10 min. 
Nanosuspensia ZnO  se adaugă prin picurare la chitosan și întregul amestec  se supune 
agitării viguroase timp de 1 oră. 

Procedeul martor III. Tulpina de levuri cultivată pe mediul nutritiv YPD, fără 
introducerea nanocompozitelor chitosan-fier sau chitosan-zinc.

Rezultate și discuții
În cercetările expuse anterior s-a constatat că nanoparticulele ZnO şi Fe3O4 în 

concentraţii de 30-70 mg/L manifestă efecte de toxicitate la tulpina de levuri Rhodotorula 
gracilis CNMN-Y-30, provocând scăderea viabilității şi producției de biomasă [18, 19]. 
Oportune în acest context apar investigaţiile menite să elucideze gradul de acţiune a 
nanoparticulelor ZnO și Fe3O4 acoperite cu chitosan. În cadrul experiențelor prezentate 
s-a evaluat acțiunea nanocompozitului chitosan-zinc și chitosan-fier, aplicate la mediul 
de cultivare în volume de 2% și 5%, asupra viabilității celulare și producției de biomasă 
la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30.

Stabilirea gradului de influență a nanocompozitului chitosan-zinc indică că valorile 
maxime ale viabilității celulare după 6 și 24 ore de contact a nanocompozitului cu 
levura cultivată în profunzime se observă în cazul aplicării nanocompozitului preparat 
conform procedeului experimental I aplicat în volum de 2% (fig. 1). În această variantă 
viabilitatea celulară crește cu 20-27% față de procedeul martor propus de Sudheesh 
Kumar et al. (2012). Totodată, nanocompozitul aplicat în volum de 5% manifestă efect 
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de inhibiție accentuat asupra dezvoltării culturii. Cele mai mici valori ale productivității 
de biomasă s-au înregistrat (0,3 g/L) în varianta experimentală I (5%), ceea ce este cu 
până la 90% mai puțin comparativ cu martorul. 

S-a constatat că nanocompozitele chitosan-fier preparate conform procedeelor 
experimentale I și II, provoacă efecte diferite comparativ cu procedeul martor propus 
de Mohammadi-Samani (2013). Evaluarea viabilității celulare Rhodotorula gracilis 
CNMN-Y-30 a demonstrat tendința de creștere a numărului de celule doar în varianta 
în care s-a adăugat nanocompozitul preparat conform procedeului experimental I 
în volum de 2% (fig. 2.). Viabilitatea celulară crește cu până la 16,5% comparativ 
cu nanocompozitul chitosan-fier preparat conform procedeului martor elaborat de 
Mohammadi-Samani (2013). În același timp, nanocompozitul preparat conform 
procedeului experimental I, dar introdus în mediul de cultură pentru levuri în volum 
de 5%, duce la scăderea statistic veridică (cu până la 50% față de procedeul martor) a 
viabilității celulelor după 24 ore de contact cu nanocompozitele. Efect toxic pronunțat 
asupra viabilității celulelor levuriene, a arătat și nanocompozitul preparat conform 
procedeului experimental II utilizat atât în volum de 2%, cât și 5%. După 6 și 24 ore 
de contact cu nanocompozitul, se observă  reducerea esențială a numărului de celule 
viabile cu 84-85% (fig. 2). 

Fig. 1. Efectul nanocompozitului chitosan-zinc asupra viabilității celulare (A) și 
producției de biomasă (B) la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30.

Legenda: Martor - procedeu Sudheesh Kumar et al.( 2012); I(2%)- procedeu experimental 
I, nanocompozit aplicat în volum de 2%; I (5%)- procedeu experimental I, nanocompozit 
aplicat în volum de 5%.

Evaluarea influenței nanocompozitelor chitosan-fier obținute prin diferite procedee, 
asupra  producției de biomasă Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 au evidențiat 
modificări similare celor expuse pentru viabilitatea celulelor. Este relevant faptul, 
că în cazul aplicării nanocompozitului preparat conform procedeului experimental I, 
introdus în mediul de cultură pentru levuri în volum de 2%, după 120 ore de cultivare, 
are loc sporirea cantității de biomasă celulară (fig. 3). Efect inhibitor pronunțat asupra 
acumulării biomasei levuriene a exercitat nanocompozitul preparat conform procedeului 
experimental II, care aplicat în volum de 2% și 5%, provoacă reducerea esențială a 
cantității de biomasă comparativ cu procedeul martor III.
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Fig. 2. Viabilitatea celulară a tulpinii de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 sub 
acțiunea nanocompozitelor chitosan-fier, obținute prin diferite procedee.

Legenda: Martor - procedeu Mohammadi-Samani, et al. (2013); I(2%)- procedeu 
experimental I, nanocompozit aplicat în volum de 2%; I(5%)- procedeu experimental I, 
nanocompozit aplicat în volum de 5%; II(2%)- procedeu experimental II, nanocompozit 
aplicat în volum de 2%; II(5%)- procedeu experimental I, nanocompozit aplicat în  
volum de 5%.

Fig. 3. Producția de biomasă la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 
sub acțiunea nanocompozitelor chitosan-fier, obținute prin diferite procedee.

Legenda: Martor - procedeul Mohammadi-Samani, et al. (2013); I(2%)- procedeul 
experimental I, nanocompozit aplicat în volum de 2%; I(5%)- procedeu experimental I, 
nanocompozit aplicat în volum de 5%; II(2%)- procedeu experimental II, nanocompozit 
aplicat în volum de 2%; II(5%)- procedeu experimental I, nanocompozit aplicat  
în volum de 5%.

Așa dar, rezultatele au demonstrat că cel mai eficient procedeu de obținere a 
nanocompozitelor este procedeul experimental I, care este prezentat în figura 4. 
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Fig 4. Procedeu de obținere și testare a nanoparticulelor de chitosan-zinc și  
chitosan-fier.

Concluzii
1. Eficiența nanocompozitelor chitosan–zinc și chitosan-fier este influențată de 

cantitatea inițială de chitosan, concentrația nanoparticulelor oxizilor metalici și volumul 
de nanocompozit utilizat pentru cultivarea levurilor.

2. Varianta optimă de preparare a nanocompozitelor chitosan–zinc și chitosan–
fier este: la 50 mg chitosan se adăugă 50 ml acid acetic 1% și se agită timp de 10 min 
la 200 r.p.m. Ulterior, se stabilește pH-ul neutru cu NaOH (1M), se adaugă 1% de 
alcool etilic de 96%. Se agită 10 min la 200 r.p.m. În soluția de chitosan se adaugă 
nanoparticulele Fe3O4 (50-100 nm) în concentrație de 30-70 mg/L sau nanoparticulele 
ZnO (<50 nm) în concentrație de 50 mg/L și se sonifică 10 min. În timpul acestui 
proces moleculele de chitosan sunt absorbite pe suprafața nanoparticulelor metalice. 
Pentru cultivarea submersă a levurilor, nanocompozitul se adaugă în mediul de cultură 
YPD în volum de 2%. 
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