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Producerea acizilor graşi polienici de către microalge este subiectul unor cercetări 
biotehnologice intensive şi a unui interes comercial crescînd [12, 16, 21].

Diverse alge marine din Bacillariophyceae (diatomee), Chlorophyceae, 
Chrysophyceae, Criptophyceae, Eustigmatophyceae şi Prasinophyceae sunt 
recunoscute ca producători de acizi graşi polienici cu catena a 20-22 atomi de carbon. 
Un loc deosebit în acest şir îl ocupă alga roşie Porphyridium cruentum biomasa căreea 
conţine doi acizi graşi polienici cu activitate fi ziologică pronunţată: acidul arahidonic 
(20:4, omega 6) şi acidul eicosapentaenoic (20:5, omega 3) [5]. În acelaşi timp, această 
microalgă se poate adapta uşor condiţiilor mediului, inclusiv celor de poluare cu metale 
grele [4].

În contextul poluării mediului acvatic în ultimii ani în vizorul cercetătorilor se 
afl ă ionii de cobalt [19]. S-a demonstrat că concentraţiile relativ mici de cobalt în mediu 
induc unele modifi cări ale reacţiilor enzimatice şi ca rezultat are loc intensifi carea 
proceselor metabolice. Astfel, in cazul microalgei Pavlova viridis ionii de cobalt 
stimulează semnifi cativ activitatea catalazei şi glutationului, iar glutation peroxidaza 
a fost determinată ca enzima care prima reacţionează la prezenţa ionilor de cobalt în 
mediu şi a cărui activitate creşte rapid şi remarcabil [9, 11]. A fost stabilit că speciile 
de microalge care îşi pot modifi ca regimul nutriţional se adaptează uşor prezenţei în 
mediul nutritiv al cobaltului [4]. S-a determinat că ionul de cobalt în concentraţii mici 
intensifi că reacţiile de fosforilare [8, 10] şi are efect antioxidativ, imhibînd peroxidarea 
lipidelor membranare [6, 17]. 

 Pentru microalgele marine  este caracteristică o toleranţă destul de înaltă faţă 
de halogeni. Prezenţa halogenilor în mediul nutritiv favorizează reacţiile de transport 
activ prin membrane la multe specii de microalge. Se presupune că bromul se implică 
în stimularea creşterii algale prin sinteza unor aminoacizi bromaţi, prin procesul de 
respiraţie, precum şi prin modifi carea permeabilităţii membranelor [1, 3].

 În acest articol sunt expuse rezultatele studiului acţiunii a opt compuşi 
coordinativi ai cobaltului (II şi III) în structura cărora intră bromul.

Materiale şi metode
Obiectul cercetărilor: 

Tulpina Porphyridium cruentum (Nag) CNM-AR-01 a fost brevetată (Brevet MD 
Nr.275) [14] ca obiect biotehnologic şi este caracterizată prin productivitatea de 5,7-
7,0 g/l (la a 8-a zi de cultivare) şi are următoarea componenţă biochimică: 28-35 % 
proteină, 17-22 % polizaharide, 7-9 % lipide.



127

Metode de investigaţie
Determinărea productivităţii pentru Porphyridium cruentum s-a efectuat 

fotocolorimetric cu recalculul masei celulare la biomasa absolut uscată (BAU) [15]. 
Determinarea cantitativă a lipidelor s-a realizat prin metoda colorimetrică, bazată 

pe determinarea produselor de degradare a lipidelor, utilizind amestec fosfovanilinic 
[18].  

 Extragerea lipidelor din biomasa microalgală a fost efectuată prin metoda 
propusă Folch şi Bligh preluată Kates [7] şi adaptată la obiectul de studiu [2]. În calitate 
de solvent polar în sistemul de solvenţi s-a introdus alcoolul etilic, iar timpul extragerii 
s-a redus la 60 min.

 Determinarea conținutului acizilor grași a fost efectuată prin cromatografi a 
gaz lichidă a esterilor metil ai acizilor graşi [20]. 

Compușii cobaltului au fost sintetizaţi în Laboratorul Chimie anorganică USM, 
sub conducerea prof. Gulea A.

Pentru experienţe au fost selectaţi 8 compuşi coordinativi (aplicaţi în 4 
concentraţii), care  pentru comoditate au fost cifraţi după cum urmează: 

GG1 1,2[CoBr(NH3)en2]Br2

GG2 1,2[Coen2(NH3)Br]BrNO2

GG3 [Co(NH3)5Br]Br2

GG4 [Co(NH3)4CO3]Br2

GG5 1,2[Co(NH3)Bren2]S2O6

GG6 1,6[Co(NH3)H2Oen2]Br2

GG7 [Co(NH3)2Cl2]Br2 · H2O
GG8 [Co(en)2NH3Br]S2O6

Experienţele au fost efectuate cu menţinerea următorilor parametri: pH-ul 
6,8-7,2, temperatura de 23-250C, iluminare de 2000-3000 lx, agitare lentă continuă. 
Cantitatea de inoculum a fost de 0,5-0,6 g/l in recalcul la BAU.

Pentru cultivarea Porphyridium s-au utilizat două medii:VP1 şi VP2 : 
Mediul VP1

Macroelementele in g/l: KNO 3-0,2; NaCl-7,0; KCl-7,5; MgSO3∙7H2O-1,8; 
Ca(NO3)∙4H2O-0,15;  KBr-0,05; KI-0,05; K2HPO4-0,2.

Soluţia de microelemente 1ml/l, ce conţine în mg/l: FeCl 3∙6H2O-2,7; 
ZnSO4∙5H2O-0,02; CuSO4∙5H2O-0,05; MnSO4∙5H2O-0,3; H3BO3-0,6;  MoO3-0,02;  
NaVO3-0,05.

Mediul VP2 
Macroelementele in g/l: NaNO 3-5,0; NaCl-7,0; KCl-7,5; MgSO3∙7H2O-1,8; 

Ca(NO3)∙4H2O-0,15;  KBr-0,05; KI-0,05; K2HPO4-0,2.
Soluţia de microelemente identică.

Rezultate şi discuţii

 Scopul cercetărilor efectuate a fost stabilirea posibilităţii utilizării compuşilor 
coordinativi ai cobaltului cu brom în tehnologiile de obţinere a acizilor graşi polienici, 
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în calitate de stimulatori ai lipidogenezei şi a biosintezei acizilor graşi de referinţă. 
Pentru experienţele efectuate a fost redusă durata cultivării porfi ridiumului la 96 ore. A 
fost deja stabilit, că faza staţionară la cultura de Porphyridium cruentum CNM-AR-01 
începe după 168 ore. În primele 72 ore de cultivare, biomasa algală creşte cu 0,2 – 0,5 
g/l în 24 ore, iar primul salt în creşterea cantităţii de biomasă de la 2,85 la 3,95 g/l are 
loc după 96 ore. Acumularea lipidelor decurge concomitent cu acumularea biomasei, 
ajungînd pînă la 6,0% BAU [2]. Dublarea biomasei cere sinteza biomoleculelor 
structurale: a proteinelor şi a glicolipidelor ce este însoţită de activarea biosintetică cu 
reducerea cantităţii de carbon şi de energie stocată. Deoarece Porphyridium  formează 
rezerve energetice în baza polizaharidelor şi a acizilor graşi saturaţi şi monoenici, paralel 
cu dublarea biomasei, are loc reducerea cantităţii substanţelor menţionate, iar fracţia 
acizilor graşi polienici care formează membranele, creşte. Prin urmare este evidentă 
rentabilitatea colectării biomasei de Porphyridium la a patra zi de cultivare.

In biomasa de Porphyridium cruentum colectată după 96 ore de cultivare 
cantitatea de acid arahidonic în biomasă atinge valori de pînă la 0,66% BAU, iar 
cantitatea de acid eicosapentaenoic - pînă la 0,60% BAU, spre deosebire de 1,27% şi 
0,29% respectiv în biomasa colectată după 192 ore. Prin urmare, cu reducerea timpului 
de cultivare poate fi  obţinută biomasa de Porphyridium cruentum cu o cantitate sporită 
de acid eicosapentaenoic. 

Rezultatele obţinute au demonstrat că majoritatea compuşilor coordinativi ai 
cobaltului testaţi la cultivarea Porphyridium pe mediul nutritiv VP2, nu au avut efect 
stimulator asupra productivităţii. Compuşii GG1 – GG5 şi GG8 au menţinut cultura la 
nivelul probei martor, iar compuşii GG6 şi GG7 au  avut efect de inhibare a productivităţii 
care a fost cu 20% mai mică faţă de proba martor.

Pe mediul de cultivare VP1, caracterizat prin insufi cienţă de azot, productivitatea 
microalgei Porphyridium a fost mai joasă în comparaţie cu proba martor şi în comparaţie 
cu mediul VP2. Astfel, în cazul suplimentării mediului cu compuşii GG1, GG3-GG6 şi 
GG8, productivitatea s-a micşorat cu 10-20%. Cele mai joase valori ale productivităţii 
(cu 30-40% mai mici) au fost înregistrate în cazul suplimentării mediului de cultivare 
cu compuşii GG2 şi GG7.

Rezultatele testelor biochimice de determinare a lipidelor ( în comparaţie cu 
martorul, M) sunt prezentate în fi gurile 1 şi 2.

Figura 1. Suma lipidelor (%, M) in biomasa Porphyridium cruentum  la cultivarea pe 
mediul nutritiv VP2 suplimentat cu compuşii coordinativi ai cobaltului.
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 Analizand rezultatele biosintezei lipidelor la Porphyridium cultivat pe mediile 
suplimentate cu compuşii coordinativi ai cobaltului putem afi rma că majoritatea 
compuşilor testaţi stimulează sinteza lipidelor. Pe ambele medii de cultivare, pentru 
cinci compuşi, suma lipidelor a crescut cu 15-32%. 

Pentru cultivarea pe mediul VP2, nivelul cel mai mare al lipidelor (cu 24% mai 
mult) a fost inregistrat pentru proba cu 2,0 mg/l compus GG5, iar în cazul cultivării pe 
mediul VP1 cea mai mare stimulare (cu 34-36% mai mult) a fost înregistrată pentru 
compuşii GG1, GG5-GG6 şi GG8.

Pentru a studia cazurile de stimulare concomitentă a productivităţii şi a 
lipidogenezei la Porphyridium, au fost selectate cateva variante pentru studiul ulterior 
cu determinarea cantitativă a acizilor graşi (Figura 3). 

Figura 2. Suma lipidelor (%, M) in biomasa  Porphyridium cruentum   la cultivarea pe 
mediul nutritiv VP1 suplimentat cu compuşii coordinativi ai cobaltului.

Mediul de cultivare VP2  
 1- GG1 1,5 mg/l;  2 – GG5 1,5 mg/l; 
 3- GG5 2,5 mg/l; 4- GG6 1,5 mg/l;

 5-GG8 1,0 mg/l.

Mediul de cultivare VP1
1- GG1 2,0 mg/l;  2 – GG5 1,0 mg/l;  
3- GG6 1,0 mg/l;4- GG6 2,0 mg/l; 
5-GG7 1,0 mg/l; 6 – GG8 2,0 mg/l.

Figura 3. Acumularea de biomasă (%, M) şi suma lipidelor (%, M) la cultivarea 
Porphyridium cruentum  în prezenţa unor compuşi coordinativi ai cobaltului.

Variantele unde productivitatea este sub nivelul probei martor, iar suma lipidelor 
este cu 10-20% mai mare în raport cu martorul prezintă o acumulare masivă de acid 
arahidonic sau lipide neutre. Pentru biotehnologie aceste variante cu productivitatea 
joasă nu prezintă interes. 
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Pentru variantele selectate, indiferent de mediul de nutriţie utilizat, suma lipidelor 
este peste valorile probelor martor. Productivitatea pentru Porphyridium cultivat pe 
mediul VP1 este sub nivelul probei martor, prin urmare are loc o reacţie de reţinere 
a creşterii cu intensifi carea proceselor de acumulare de lipide. Deoarece acumularea 
lipidelor este mult superioară acumulării de biomasă, probabilitatea determinării 
compusului care ar stimula sinteza acidului eicosapentaenoic este minimă. De aceia 
s-au studiat variantele de biomasă obţinute în urma cultivării microalgei pe mediul 
VP2. 

Productivitatea microalgei în variantele precăutate este la nivelul probei martor 
(90-108%). Suma lipidelor în toate variantele este majorată (cu 15-20%), dar un interes 
aparte îl prezintă variantele de suplimentare a mediului de cultivare cu compuşii GG1 
şi GG5  (în fi gura 3 concentraţiile de 1,5 şi 2,5 mg/l respectiv) pentru care s-a stabilit o 
creştere a lipidelor cu 25-20% pe fonul unei productivităţi stabile (97-108%, M).

În continuare a fost studiat spectrul acizilor graşi, selectiv pentru probele 
perspective obţinute pe mediul VP2 şi analogii lor pe mediul VP1.

Rezultatele, care includ conţinutul de lipide şi acizilor arahidonic şi 
eicosapentaenoic sunt prezentate in  gura 4.

Figura 4. Raportul dintre suma lipidelor (%, M) şi cantitatea acizilor (%, BAU) 
eicosapentaenoic (AEP) şi arahidonic (AA) în  biomasa de Porphyridium cruentum 

cultivată pe mediile VP1 şi VP2 suplimentat cu compuşii cobaltului.

Pe mediul  VP1 în probele experimentale se observă un raport majorat AA/AEP 
care este de 2,5-3 ori mai mare faţă de cazul martorului. Cantitatea sporită a acidului 
arahidonic indică asupra acumulării lipidelor de rezervă. În acelaşi timp, aceste variante 
se caracterizează prin productivitate joasă, din care cauză compuşi coordinativi 
nominalizaţi, pot fi  consideraţi stimulatori ai acumulării acidului arahidonic, dar 
indiferent de sporul esenţial (cu 48-70% mai mult) al acestui acid, ei nu pot fi  utilizaţi 
în tehnologiile de obţinere a acidului eicosapentaenoic.

Analizînd conţinutul acizilor graşi în varianta obţinută prin suplimentarea 
mediului VP2 de cultivare cu compusul GG1 se vede clar că potenţialul biosintetic al 
acizilor graşi este epuizat: conţinutul mic de acizi graşi eicosapentaenoic şi arahidonic. 
În varianta obţinută prin suplimentarea mediului cu compusul GG5 , pe fonul unei 
productivităţi sporite, cantitatea acidului arahidonic este de 0,5%BAU, iar cantitatea 
acidului eicosapentaenoic este de 0,4%BAU. 

În aşa mod, a fost stabilit că compuşii coordinativi ai cobaltului în complex cu 
bromul, nu pot fi  consideraţi stimulatori ai productivităţii microalgei Porphyridium 
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cruentum pe mediul VP2, iar pe mediul cu defi cit de azot aceşti compuşi s-au manifestat 
prin stoparea creşterii şi acumulării unei cantităţi reduse de biomasă. În acelaşi timp, 
pe mediul cu defi cit de azot prezenţa compuşilor coordinativi ai cobaltului facilitează 
acumularea acidului arahidonic în cantităţi majorate, ceea ce este un indiciu al acumulării 
lipidelor de rezervă în condiţii de stres, cauzat de prezenţa metalului greu. 
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