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Rezumat

Sunt prezentate rezultatele analizei unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium
cruentum sub infl uenţa compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele şi estimat
efectul stimulator al lor. Acumularea produselor oxidării lipidelor în biomasă, urmată
de intensifi carea biosintezei lipidelor, determină capacitatea celulelor de Porphyridium
cruentum de a-şi menţine viabilitatea.
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Introducere

Organismele fotosintetizatoare, pe parcursul evoluţiei s-au adaptat fl uxului
speciilor reactive de oxigen, generate de procesele metabolice din celulă. Fiind dotate
cu sisteme de protecţie performante contra stresului oxidativ, microalgele posedă o
gamă largă de substanţe, care asigură “stingerea” radicalilor liberi şi a reacţiilor
oxidative [3, 6]. Printre acestea se numără enzimele antioxidante, proteinele, compuşii
fenolici, polizaharidele, pigmenţii carotenoizi şi fi cobilinici, aminoacizii, compuşii
halogenaţi ş.a. Aceste sisteme de protecţie sunt foarte dinamice, reacţionând prompt la
modifi cările condiţiilor mediului ambiant şi a stării fi ziologice, ceea ce oferă posibilităţi
de a modifi ca intensitatea proceselor biosintetice şi raportul cantitativ al componentelor
biomasei microalgale [6]. Unul din principalii factori, care modifi că esenţial statutul
antioxidant al organismelor acvatice este prezenţa în mediu a ionilor metalici, în special
a ionilor  metalelor cu valenţa variabilă, aşa ca fi erul, cobaltul, cuprul ş.a. [7, 8].

Un domeniu inedit în biotehnologie îl constituie cel de substituire a sărurilor
minerale ale metalelor cu compuşi coordinativi, care pe lângă toxicitatea redusă se mai
caracterizează şi prin biodisponibilitate înaltă [5]. În multe cazuri compuşii coordinativi
au efect stimulator la limita proceselor biosintetice. Astfel, metalocomplexele, utilizate
în calitate de factori de reglare a proceselor biosintetice la cultivarea microalgelor se pot
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manifesta sau ca stimulatori sau ca inductori ai stresului oxidativ, urmat de sinteza unor
compuşi cu proprietăţi antioxidante. Datorită capacităţii celulei vii de a crea câteva linii
de protecţie antioxidativă, stimularea sintezei unor sau altor componente, în rezultatul
utilizării compuşilor coordinativi, poate indica gradul de toxicitate a compuşilor.

Stabilirea mecanismelor de acţiune a complexelor metalice asupra statutului
oxidativ al microalgelor asigură posibilitatea elaborării unor tehnologii reproductibile,
de obţinere a biomasei cu conţinut sporit de substanţe biologic active. Acţiunea
compuşilor coordinativi ai metalelor, proprietăţile cărora depind de mulţi factori aşa  ca
natura ligandului, tipul şi numărul de legături de coordinare ş. a. asupra organismelor
vii este multilaterală şi complexă, dar chiar şi în aşa condiţii este posibilă stabilirea
unor criterii, în baza cărora se poate presupune modul de acţiune a lor.

Scopul cercetărilor, rezultatele cărora sunt expuse în acest articol, a fost de a
analiza modifi carea unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum sub
infl uenţa compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele şi de a estima efectul
stimulator al lor.

Materiale şi metode

Obiectul de studiu: Microalga roşie Porphyridium cruentum CNM-AR-01.
Au fost utilizate metodele adaptate de cercetare fi cologică de determinare a

productivităţii, conţinutului de proteine şi lipide [5].
Determinarea produselor oxidării lipoproteinelor în baza substanţelor reactive ale

acidului tiobarbituric [1].Valoarea gradului de oxidare al lipidelor este determinată
prin concentraţia substanţelor reactive ale acidului tiobarbituric - dialdehida malonică
(MDA). La probele de biomasă (1ml) se adăugă 1 ml acid tiobarbituric 0,67% şi 1
ml acid tricloracetic 15%, după care probele sunt supuse incubării pentru 1 oră la
95oC. În continuare, probele se răcesc pe gheaţă timp de 5 min şi se centrifughează
timp de 15 min. la 3000g. Concentraţia dialdehidei malonice se măsoară la 535 nm,
la spectrofotometrul T80+UV/VIS, PG Instruments  iar calculul se efectuează cu
utilizarea coefi cientului extincţiei molare a complexului dialdehidei malonice calculat
la proteină sau volum.

Compuşii coordinativi ai cobaltului cu dioximinele au fost sintetizaţi in laboratorul
Chimie Coordinativă al Institutului de Chimie AŞM.

Rezultate şi discuţii

Reacţia oricăror organisme vii, inclusiv a celor unicelulare la intervenţii xenobiotice
şi la modifi carea condiţiilor de viaţă se exprimă în modifi carea statutului antioxidativ,
care tinde spre menţinerea homeostaziei şi eliminarea stării de stres oxidativ indus.
Componentele antioxidante ale celulei vii sunt primele care reacţionează la orice
schimbare, de aceea stabilirea modifi cărilor activităţii antioxidante permite înregistrarea
celei mai timpurii modifi cări a normei de reacţie şi, ca urmare, prevederea evoluţiei
de mai departe a evenimentelor care se vor desfăşura. Anume din aceste motive,
studiul statutului antioxidativ are o importanţă primordială nu numai pentru obţinerea
biomasei cu conţinut înalt de antioxidanţi, dar în general, pentru monitorizarea
procesului biotehnologic.  În studiu au fost luaţi compuşii coordinativi ai cobaltului cu
dioximinele pornind de la cunoştinţele despre dioximine care induc apoptoza celulară.
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Astfel, dioximinele sunt factorul de toxicitate înaltă şi, în acelaşi timp elementul de
inducere a reacţiilor de protecţie antioxidantă.

Porphyridium cruentum, fi ind o algă marină a dezvoltat o toleranţă crescută faţă
de cobalt. În cercetările efectuate anterior au fost selectate unele metalocomplexe cu
cobalt în calitate de stimulatori ai producerii de proteine, fi coeritrine şi acizi graşi
polienici [2, 5].

Au fost stabilite limitele de toleranţă a microalgei faţă de compuşii testaţi, în care
se înregistrează o productivitate acceptabilă pentru procesele biotehnologice. Au fost
testate concentraţiile de la 1,0  mg/l până la 35 mg/l. A fost înregistrată o toleranţă faţă
de compuşii cobaltului cu dioximinele în concentraţie de până la 10 mg/l, pe când pentru
concentraţiile mai mari de 20 mg/l se observă o reducere drastică a productivităţii.

Concentraţiile de 10 şi 20 mg/l au fost selectate pentru investigaţia ulterioară,
ambele inducând un stres oxidativ cu o intensitate moderată pentru celulele
algale (fi g. 1).

Concentraţia de 10 mg/l nu modifi că esenţial cantitatea de biomasă obţinută, iar
concentraţia de 20 mg/l s-a manifestat ca stimulatoare pentru compuşii [Co(DH)

2
]1 şi

[Co(DH)
2
]2; neutră pentru compuşii [Co(DH)

2
]4 şi [Co(DH)

2
]6 şi inhibitoare pentru

compuşii [Co(DH)
2
]3 şi [Co(DH)

2
]5.

Astfel, compuşii 1 şi 2, suplimentaţi în concentraţia de 20 mg/l au sporit
productivitatea cu 10 şi, respectiv, 20%. Un efect toxic a fost manifestat de compuşii
[Co(DH)

2
]3 şi [Co(DH)

2
]5.

Figura 1. Productivitatea Porphyridium cruentum la cultivare în prezenţa  compuşilor
cobaltului  cu dioximinele.

Conţinutul proteinelor (fi g. 2), la adăugarea compuşilor în concentraţia de 10 mg/l,
a sporit esenţial în cazul a patru compuşi (1, 2, 4 şi 6).

Valori maximale au fost obţinute în cazul compuşilor cu dioximinele 1 şi 2, unde
sporul proteinelor a fost cu 41-56%. În cazul celorlalţi doi compuşi, conţinutul de
proteine în biomasă nu s-a modifi cat semnifi cativ. Concentraţia de 20 mg/l a compuşilor
cu dioximinele a redus sinteza proteinelor cu 10-30% în cazul a patru compuşi (1, 2, 3
şi 5), efectul neutru fi ind înregistrat pentru compuşii 4 şi 6.

Analizând productivitatea şi conţinutul proteinelor din biomasa de porfi ridium,
putem spune că compuşii [Co(DH)

2
]1, [Co(DH)

2
]2, [Co(DH)

2
]4 şi [Co(DH)

2
]6, în

concentraţia de 10 mg/l sunt stimulatori ai biosintezei proteinelor.
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Figura 2. Conţinutul proteinelor  în biomasa Porphyridium cruentum la cultivare  în
prezenţa compuşilor cobaltului  (10 mg/l, 20 mg/l) cu dioximinele.

Sinteza sporită a proteinelor poate fi  considerată drept consecinţă a două procese ce se
exclud reciproc: 1) lipsa modifi cării statutului redox în prezenţa compuşilor coordinativi
şi 2) inducerea unei reacţii toxice la introducerea compuşilor cobaltului, urmată de
sinteza proteinelor, inclusiv a celor ce fac parte din prima barieră antioxidantă.

În prezent  cercetătorii afi rmă existenţa a două sisteme de răspuns la stresul
oxidativ provocat de metalele grele. Primul include activarea mecanismelor de
diminuare a toxicităţii lor prin formarea legăturilor metalului cu diferite grupe
active ale macromoleculelor, în special cu proteinele. Ca rezultat are loc adaptarea
culturii la prezenţa metalului, exprimată prin toleranţă. Cel de-al doilea răspuns
presupune formarea activă a speciilor reactive de oxigen şi declanşarea mecanismelor
care asigură supravieţuirea celulelor microalgale prin blocarea speciilor reactive de
oxigen. Una din ţintele cele mai sensibile la acţiunea speciilor reactive de oxigen sunt
lipidele membranare, care fi ind supuse peroxidării lipidice, degradează, afectând grav
viabilitatea celulelor.

Testul de determinare a produsului degradării lipidelor -  MDA - este utilizat în
aprecierea gradului de oxidare a lipidelor structurale (fi g. 3).

Figura 3. Conţinutul produselor degradării lipidelor (MDA, nmol/ml) în biomasa
P. cruentum la cultivare în prezenţa compuşilor cobaltului  cu dioximinele.
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Concentraţia de 10 mg/l a compuşilor 1, 2, 3 şi 4 nu a modifi cat cantitatea de
dialdehidă malonică la unitate de biomasă. În cazul compuşilor [Co(DH)

2
]5 şi [Co(DH)

2
]6

s-a înregistrat o creştere a MDA cu 20% faţă de martor, ceea ce denotă declanşarea
modifi cărilor care duc spre stresul oxidativ. Doar pentru compusul [Co(DH)

2
]6 a fost

înregistrată o creştere a cantităţii de proteine, care ar putea explica lipsa efectului de
diminuare a cantităţii de biomasă.

În experienţa cu suplimentarea mediului de cultivare a porfi ridiumului cu 20 mg/l
compuşi coordinativi, valorile dialdehidei malonice sunt mai mari faţă de proba martor
cu 27-44%, excepţie fi ind compusul [Co(DH)

2
]1 care nu a indus oxidarea lipidelor.

Mecanismele de menţinere a viabilităţii celulare sunt foarte complexe, dar o
stabilitate structurală intactă a membranelor, în cazul distrugerii oxidative a lor, este
însoţită de stimularea lipidogenezei [7].

În cazul compuşilor testaţi sporirea lipidogenezei a fost înregistrată pentru compusul
[Co(DH)

2
]2 (116%), suplimentat la mediul de cultivare în concentraţia de 20 mg/l şi

pentru compuşii [Co(DH)
2
]5 şi [Co(DH)

2
]6 (122-150%) în concentraţia de 10 mg/l

(fi g. 4). În restul cazurilor, compuşii cobaltului cu dioximinele au inhibat producerea
lipidelor.

Figura 4. Conţinutul lipidelor (% M) în biomasa P. cruentum la cultivare în prezenţa
compuşilor cobaltului  cu dioximinele.

În majoritatea cazurilor a avut loc reducerea drastică a conţinutului de lipide.
Raportul dintre biosinteza lipidelor şi procesul de oxidare a lor a demonstrat că

în cazul compuşilor testaţi în concentraţiile date, acumularea produselor degradării
lipidelor este superioară proceselor de sinteză a componentelor necesare pentru
repararea membranelor (fi g. 5).

Excepţie prezintă compusul [Co(DH)
2
]6 în concentraţia de 10 mg/l, în prezenţa

căruia a avut loc stimularea sintezei lipidelor pe fonul procesului oxidativ sporit.
Pentru majoritatea cazurilor se observă tendinţa de acumulare a produselor degradării
oxidative a lipidelor, în lipsa unei acumulări suplimentare a lipidelor în biomasă. Pentru
concentraţia compuşilor de 20 mg/l, procesul de oxidare depăşeşte cu mult procesul de
biosinteză a lipidelor. Aşa cum lipidele membranare sunt cele care menţin viabilitatea
celulelor, putem confi rma prezenţa stresului oxidativ sever indus de compuşii cobaltului
cu dioximinele în concentraţia de 20 mg/l mediu nutritiv.
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A B

Figura 5. Conţinutul lipidelor (%M) şi produsele degradării lipidelor (MDA, nmol/
ml) în biomasa P. cruentum la cultivare în prezenţa compuşilor cobaltului  cu dioximinele
în concentraţia 10 md/l (A) şi 20 mg/l (B).

Pentru a aprecia mecanismele implicate în menţinerea viabilităţii celulelor în
condiţiile de stres oxidativ şi pentru aprecierea gradului de toxicitate a compuşilor a
fost studiată corelarea dintre productivitatea tulpinii, sinteza proteinelor şi oxidarea
lipidelor.

Analiza comparativă a  productivităţii algei şi cantităţii de MDA acumulată a
stabilit pentru concentraţia de 10 mg/l a compuşilor un spor pozitiv al productivităţii în
comparaţie cu procesele de degradare a lipidelor (fi g. 6 A) pe fondul unei cantităţi joase
ale produselor degradării oxidative a lipidelor

Pentru concentraţia de 20 mg/l a compuşilor a fost stabilită intensifi carea proceselor
de degradare a lipidelor care nu favorizează productivitatea (fi g. 6 B). Pentru compuşii
1 şi 2 a fost înregistrată menţinerea nivelului de productivitate şi chiar o creştere a ei la
mărirea concentraţiei de compus. Nivelul MDA, însă, diferă. Concentraţia de 20 mg/l a
compusului  [Co(DH)

2
]1 a stimulat productivitatea fără inducerea oxidării lipidelor, iar

a compusului [Co(DH)
2
]2 a stimulat productivitatea pe fondul unor procese oxidative

pronunţate. Astfel, putem menţiona o toxicitate redusă a  primului compus şi una mai
pronunţată în cazul celui de al doilea. Pentru compusul [Co(DH)

2
]6 ambele concentraţii

au indus oxidarea lipidelor cu menţinerea viabilităţii celulare la limita culturii martor.
Sinteza proteinei, de asemenea, este un proces dependent de acumularea radicalilor

în celule. În majoritatea cazurilor sinteza redusă a proteinelor este însoţită de o acumulare
mai activă a MDA (fi g. 7 B).

Compuşii 1 şi 2 în concentraţia de 10 mg/l au stimulat biosinteza proteinelor cu
41 şi 56,5% respectiv cu menţinerea proceselor oxidative la nivelul probei martor (fi g.
7A).Compuşii daţi în concentraţia de 20 mg/l au redus sinteza proteinelor cu 10 %, dar
oxidarea masivă a lipidelor s-a înregistrat pentru compusul [Co(DH)

2
]2.

O analiză a rezultatelor obţinute sugerează ideea prestabilirii compusului [Co(DH)
2
]1

drept stimulator al sintezei proteinelor cu inducerea unui proces oxidativ redus care se
manifestă prin reducerea sintezei lipidelor însoţită de oxidarea moderată a lipidelor
membranare. Compusul [Co(DH)

2
]2 a stimulat sinteza proteinelor şi a lipidelor, dar

toxicitatea lui s-a manifestat prin acumularea masivă a produselor degradării lipidelor.
În acest caz, putem presupune că cultura are o capacitate de atenuare a stresului indus,
doar că procesele biosintetice intense sunt cu caracter reparator.
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A B

 Figura 6.  Productivitatea (%M) şi produsele degradării lipidelor (MDA, nmol/ml)
în biomasa P. cruentum la cultivare în prezenţa compuşilor cobaltului  cu dioximinele în
concentraţia de 10 mg/l (A) şi 20 mg/l (B).

A B

Figura 7. Conţinutul de proteine (%M) şi produsele degradării lipidelor  (MDA,
mol/ml) în biomasa P. cruentum la cultivarea în prezenţa compuşilor cobaltului  cu
dioximinele în concentraţia de 10 mg/l (A) şi 20 mg/l (B).

Compuşii testaţi se deosebesc după masa lor moleculară. Astfel, compusul
[Co(DH)

2
]1 are masa moleculară de 1046,24, iar masele moleculare ale compuşilor

determinaţi ca toxici variază între valorile de 1080-1500. Conţinutul cobaltului în
compuşii testaţi este identic. Prin urmare, în cazul dat, gradul de toxicitate a compuşilor
a depins de structura ligandului.

Concluzii:

Acumularea produselor oxidării lipidelor în biomasă, urmată de intensifi carea1.
biosintezei lipidelor, determină capacitatea celulelor de Porphyridium cruentum de a-şi
menţine viabilitatea.

Compuşii coordinativi, care stimulează activitatea biosintetică a microalgei în2.
lipsa proceselor de oxidare a lipidelor membranare pot fi  consideraţi stimulatori veridici.
Exemplu de asemenea compus este compusul cobaltului cu dioximină [Co(DH)

2
]1.
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INFLUENŢA STRESULUI OXIDATIV ASUPRA  ACTIVITĂŢII
CATALAZEI ŞI PRODUCTIVITĂŢII MICROMICETEI

Penicillium funiculosum CNMN FD 11

Sîrbu Tamara

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Științe a Moldovei

Rezumat

A fost studiată stabilitatea Penicillium funiculosum CNMN FD 11 în condiţii de stres
oxidativ  provocat de peroxidul de hidrogen. S-a demonstrat că stresul oxidativ de lungă
durată acţionează negativ atât asupra productivităţii culturii, cât şi asupra activităţii
catalazei. S-a stabilit că acţiunea H

2
O

2
 depinde de concentraţia acestuia şi de faza de

dezvoltare a fungilor. Expunerea culturii Penicillium funiculosum CNMN FD 11
cultivată submers la acţiunea peroxidului de hidrogen la inoculare sau pe parcursul etapei
exponenţiale de dezvoltare duce la diminuarea productivităţii culturii, iar pe parcursul
etapei staţionare - la stimularea ei.
Cuvinte- cheie: activitatea catalazei - stres oxidativ -  productivatea culturii.
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