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Rezumat
A fost studiată şi stabilită toxicitatea nanoparticulelor luminiscente faţă de cultura de
Porphyridium cruentum, care descreşte în şirul ZnSe>ZnS>CdSe. A fost determinată
infl uenţa acestor nanoparticule asupra productivităţii microalgei, care are un caracter
de undă cu creşteri şi scăderi succesive, iar factorul concentraţiei nanoparticulelor nu
este unul determinant în stabilirea gradului de toxicitate. Metoda specifi că de deter-
minare a produselor peroxidării lipidelor a permis stabilirea gradului de toxicitate a
nanoparticulelor.
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Introducere
Producerea nanomaterialelor este urmată rapid de creşterea ariilor de aplicare a

lor care cuprind domeniile economiei (alimentară, textilă), electronicii, farmaceuticii,
medicinii, cosmetologiei şi remedierii mediului [1]. Utilizarea largă a nanoparticulelor
facilitează mult răspândirea lor în mediul ambiant. Circuitul nanoparticulelor în mediu,
precum şi soarta lor, este o problemă cu multe necunoscute, una dintre ele fi ind efectul
toxic manifestat asupra organismelor vii, inclusiv şi asupra omului [8].

Factorii care determină toxicitatea nanoparticulelor sunt  materia primă şi tipul
sintezei, dimensiunile şi capacitatea de agregare a nanoparticulelor. În perioada anilor
2008-2010 au fost testate efectele nanoparticulelor asupra unor organisme vii. Ast-
fel a fost stabilit că nanoparticulele de Au sunt lipsite de toxicitate şi nu afectează
germinarea la Cucumis sativus [2], dar sunt toxice pentru Drosophyla melanogaster,
inducând fragmentarea ADN-lui şi afectând fertilitatea [9]. Nanoparticulele de ZnO au
efect bactericid, inhibând dividerea celulară la Streptococcus  aureus şi Streptococcus
agalactiae [5], iar cele de GeO

2
, SiO

2
 şi TiO

2
 induc moartea celulelor prin afectarea

reproducerii [6].
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Nanoparticulele luminiscente (puncte cuantice) CdSe, ZnSe, ZnS cu proprietăţi op-
tice unicale sunt produse pe cale industrială şi pe larg utilizate în optoelectronică, în
crearea noii generaţii de baterii solare şi mai puţin activ - în medicină şi în special în
oncologie [13]. Fiind răspândite în mediul ambiant, efectul toxic al acestor nanoparti-
cule asupra organismelor vii rămâne a fi  necunoscut. Studiul toxicităţii acestor nano-
particule va delimita, pe viitor, domeniile de utilizare a lor [4].

Sistemele hibride ”nanomateriale – microorganisme” oferă posibilitatea de a efec-
tua un studiu perfect al toxicităţii nanoparticulelor asupra organismului în condiţiile
mediului acvatic. Microalgele prezintă obiecte foarte comode şi reprezentative, care
oferă facilităţi enorme în modelarea diferitor efecte şi stabilirea mecanismelor de acţi-
une a diferitor compuşi asupra proceselor vitale în celulă [7]. Astfel, a fost stabilit că
nanoparticulele de Ag, care sunt pe larg utilizate în cosmetologie, în concentraţia de
2,5 μg/l  au efect toxic asupra microalgei Ulva lactuca [12]. Impactul toxicologic al
nanoparticulelor oxidului de aluminiu (Al

2
O

3
) a fost demonstrat la interacţiunea lor cu

microalgele Scenedesmus sp. şi Chlorella sp. [11].
Determinarea toxicităţii nanoparticulelor va deveni treptat o ramură separată a na-

notehnologiei. În prezent sunt specifi caţi unii factori care determină toxicitatea nano-
particulelor, dar cu toate acestea, stabilirea unor criterii care ar indica asupra efectului
toxic faţă de mediul ambiant şi organismele vii, rămâne un domeniu ce urmează a fi
explorat pe viitor. Pentru aceasta este nevoie de acumularea datelor despre circuitul
nanoparticulelor în mediul ambiant, interacţiunea lor cu factorii fi zici, chimici şi bio-
logici ai mediului. Deoarece particularităţile fi ziologo-biochimice ale organismelor vii
constituie obligator factorul determinant în apreciarea toxicităţii nanoparticulelor, este
foarte importantă crearea modelelor biologice care să conţină caracteristicile specifi ce
mediului acvatic, terestru, aerian.

Scopul cercetărilor efectuate, a fost determinarea toxicităţii nanoparticulelor lumi-
niscente CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga Porphyridium cruentum în condiţii de
laborator.

Materiale şi metode
Obiectul de studiu, alga roşie Porphyridium cruentum CNM-AR-01, a fost culti-

vat pe mediul nutritiv  mineral cu următoarea componenţă: în g/l - NaCl-7,0; KCl-
7,5; MgSO

3
∙7H

2
O-1,8; Ca(NO

3
)∙4H

2
O-0,15;  KBr-0,05; KI-0,05; K

2
HPO

4
-0,2  şi 1,0

ml/l soluţie de microelemente, ce conţine în mg/l: FeCl
3
∙6H

2
O-2,7; NaVO

3
-0,05;

ZnSO
4
∙5H

2
O-0,02; CuSO

4
∙5H

2
O-0,05;  MnSO

4
∙5H

2
O-0,3;  H

3
BO

3
-0,6;  MoO

3
-0,02,  la

temperatura de 28˚C, iluminare constantă de 3000 lucşi cu agitare periodică. Durata
cultivării a fost de 10 zile. Biomasa a fost separată de lichidul cultural prin centrifugare
şi a fost standardizată.

Productivitatea microalgei a fost determinată spectrofotometric [10].
Determinarea produselor oxidării lipoproteinelor în baza substanţelor reactive ale

acidului tiobarbituric [3]. Valoarea gradului de oxidare al lipidelor este determinată
prin concentraţia substanţelor reactive ale acidului tiobarbituric - dialdehida malonică
(MDA). La probele de biomasă (1 ml) 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. Absorbanţa soluţiei reactante se măsoară la 535 nm, iar concentraţia
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dialdehidei malonice se calculează cu utilizarea coefi cientului extincţiei molare a com-
plexului dialdehidei malonice calculat la volum.

Nanoparticulele luminiscente CdSe, ZnSe şi ZnS au fost sintetizate prin metoda de
sinteză în solvent de temperatură înaltă (HTSPS) la Institutul de Inginerie Electronică
şi Nanotehnologii.

Rezultate şi discuţii
Unul din indicatorii esenţiali ai adaptabilităţii şi viabilităţii microalgei la condi-

ţiile de cultivare este productivitatea, de aceea monitorizarea acestui parametru este
considerată un factor de bază în procesul de stabilire a infl uenţei diferitor xenobiotici,
inclusiv a nanoparticulelor, asupra organismului.

Pentru cultivarea microalgei Porphyridium cruentum au fost aplicate condiţiile,
stabilite ca  optimale, pentru această cultură. Nanoparticulele luminiscente studiate,
au fost suplimentate la mediul de cultivare în prima zi a ciclului vital pentru a verifi ca
gradul de toxicitate a compusului la implicarea lui imediată în procesul de dividere şi
creştere celulară. Concentraţia particulelor în mediu a fost calculată în mg la 1 L mediu
de cultivare. Au fost efectuate 3 serii de experienţe care au cuprins concentraţii de la
0,01 mg la 12,0 mg/l mediu nutritiv. Cantitatea de biomasă algală acumulată la cultiva-
rea în prezenţa nanoparticulelor este prezentată în %, faţă de proba martor.

Concentraţiile de la 0,01 până la 0,1 mg/l au modifi cat cantitatea de biomasă de
Porphyridium cruentum, atât prin sporirea, cât şi prin diminuarea ei (fi g. 1).

Figura 1. Productivitatea Porphyridium cruentum (% faţă de proba martor)în pre-
zenţa nanoparticulelor CdSe.

Astfel, la concentraţia 0,06 mg/l CdSe cantitatea de biomasă a sporit cu 20%. Con-
centraţiile mai mici, precum şi cele următoare ori au avut efect de reducere a produc-
tivităţii (cu până la 16%), ori s-au manifestat ca inerte cu menţinerea productivităţii la
nivelul probelor martor (0,01 mg/l, 0,1 mg/l).

În intervalul de concentraţii de la 0,1 până la 1,0 mg/l nanoparticule CdSe a fost
stabilită o infl uenţă similară asupra productivităţii cu cea înregistrată în intervalul stu-
diat anterior (fi g. 2). În cazul dat productivitatea a crescut cu 18-19% la concentraţia
particulelor CdSe de 0,5 - 0,7 mg/l. Concentraţiile mai mici, precum şi cele mai mari
s-au manifestat ca inerte, productivitatea menţinându-se la nivelul probelor martor.

Analizând caracterul infl uenţei concentraţiei nanoparticulelor de CdSe asupra pro-
ductivităţii culturii de Porphyridium cruentum putem afi rma, că dependenţa dată, în
limitele concentraţiilor studiate poartă un caracter de undă cu efecte de stimulare a
producerii de biomasă la unele concentraţii, urmat de scăderi la altele.
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Figura 2. Productivitatea Porphyridium cruentum (% faţă de proba martor) în pre-
zenţa nanoparticulelor CdSe.

Pentru experienţa cu utilizarea concentraţiilor de particule de la 2,0 la 12 mg/l, re-
zultatele obţinute (fi g. 3) au indicat un spor al productivităţii cu 34,0 - 47,5% în cazul
concentraţiilor de 4,0-6,0 mg/l particule CdSe, şi cu 18% pentru concentraţia de 8,0
mg/l. Creşterea în continuare a concentraţiei CdSe în mediul de cultivare a redus drastic
productivitatea: cu 40% în cazul concentraţiei de 10 mg/l şi cu 80% în cazul concentra-
ţiei particulelor de 12 mg/l.

Figura 3. Productivitatea Porphyridium cruentum (% faţă de proba martor)în pre-
zenţa nanoparticulelor CdSe.

Sporirea concentraţiei nanoparticulelor CdSe în mediul de cultivare induce moartea
celulelor în primele 5 zile (faza exponenţială de creştere) ceea ce indică asupra impli-
cării lor în procesele metabolice şi manifestarea toxicităţii.

Nanoparticulele de ZnSe s-au dovedit a fi  mai toxice, comparativ cu CdSe. Astfel,
în intervalul de concentraţii 0,8-12,0 mg/l au produs moartea celulelor,  agregarea şi
sedimentarea  lor  în primele 5 zile de cultivare.

Rezultatele experienţelor cu aplicarea nanoparticulelor ZnSe în intervalul 0,01- 0,6
mg/l sunt prezentate în fi g. 4.

În intervalul menţionat, doar la concentraţiile de 0,03 - 0,05 mg/l, biomasa obţinută
a atins valori de 90 – 95% faţă de martor. În restul cazurilor s-a înregistrat diminuarea
cantităţii de biomasă, în unele cazuri foarte semnifi cativă, cu până la 47% faţă de proba
martor.
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Figura 4. Productivitatea Porphyridium cruentum (% faţă de proba martor)în pre-
zenţa nanoparticulelor ZnSe.

Concentraţiile mici ale nanoparticulelor ZnS au manifestat un grad pronunţat de
toxicitate, excepţie prezentând concentraţiile de 0,03 şi 0,2 mg/l unde productivitatea
P. cruentum a fost determinată la nivelul martorului (fi g. 5). În cazul celorlalte concen-
traţii de ZnS din intervalul 0,01- 0,6 mg/l cantitatea de biomasă acumulată a scăzut cu
până la 35% faţă de martor.

Figura 5. Productivitatea Porphyridium cruentum (% faţă de proba martor) în pre-
zenţa nanoparticulelor ZnS.

În intervalul concentraţiilor de 1-8 mg/l nanoparticule de ZnS au fost înregistrate
trei concentraţii care au provocat reducerea cantităţii de biomasă cu 20 - 46% faţă de
martor (fi g. 6).

Figura 6. Productivitatea Porphyridium cruentum (% faţă de proba martor) în pre-
zenţa nanoparticulelor ZnS.
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Pentru nanoparticulele studiate CdSe, ZnSe şi ZnS, în intervalul de concentraţii
de la 0,01 la 12 mg/l nu a fost  stabilită nici o corelaţie dintre cantitatea de biomasă şi
concentraţia nanoparticulelor. Varierea productivităţii, înregistrate în aceste experienţe
variază sub formă de undă. În cazul nanoparticulelor de ZnS, productivitate identică a
fost înregistrată la aplicarea concentraţiilor de 1,0; 2,0; 0,03 şi 0,06 mg/l.

Acelaşi efect a fost înregistrat în experienţele cu toate tipurile de nanoparticule
studiate. Nanoparticulele de ZnSe au manifestat un efect similar la concentraţiile 0,03-
0,06 şi 0,3 mg/l. Particulele de CdSe au manifestat un efect stimulator de aproximativ
20% în concentraţiile de 0,06 mg/l; în diapazonul concentraţiilor 0,5-0,7 mg/l; precum
şi la concentraţiile de 4,0 şi 8,0 mg/l. Prin urmare factorul concentraţiei nu este deter-
minant în stabilirea gradului de toxicitate a nanoparticulelor.

Toxicitatea componentelor testate se determină prin gradul stresului oxidativ indus,
iar unul din cele mai semnifi cative teste ale evoluţiei stresului oxidativ în celulă este
testul specifi c de determinare a peroxidării lipidelor cu pierderea fl uidităţii membra-
nelor şi reducerea viabilităţii lor. Acumularea radicalilor acizilor graşi indică infl uenţa
negativă a condiţiilor de cultivare asupra celulelor vii.

Pentru majoritatea concentraţiilor de nanoparticule CdSe aplicate, nu a avut loc
afectarea structurilor membranare ale P. cruentum (fi g.7). Prin urmare nu a avut loc
modifi carea esenţială a statutului oxido-reducător pe calea formării radicalilor lipidelor
structurale. Concentraţiile toxice ale CdSe de 10-12 mg/l au determinat creşterea esen-
ţială a cantităţii MDA în rezultatul oxidării lipidelor membranare. Putem afi rma, deci,
că mecanismul toxicităţii nanoparticulelor de CdSe se manifestă prin implicarea lor în
procesele de deteriorare a structurilor membranare. Radicalii formaţi afectează activi-
tatea biosintetică a algelor, urmată de micşorarea productivităţii. Pentru toate concen-
traţiile nanoparticulelor CdSe,  concentraţia MDA este la nivelul culturii martor, ceea
ce demonstrează că sistemele antioxidante s-au adaptat condiţiilor de stres şi menţin
viabilitatea celulară.

Figura 7. MDA (%M) în biomasa de Porphyridium cruentum la cultivare în prezenţa
nanoparticulelr CdSe.

Determinarea produselor de oxidare a lipidelor prin testul acumulării dialdehidei
malonice a pus în evidenţă impactul toxic al nanoparticulelor ZnSe asupra celulelor
microalgale prin inducerea proceselor de oxidare a lipidelor şi acumularea radicalilor
acil. Valorile testului MDA indică o creştere cu 20-30%, comparativ cu martorul, a
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concentraţiei aldehidei malonice în biomasa microalgală sub infl uenţa diferitor concen-
traţii de nanoparticule în mediu (fi g. 8).

Figura 8. MDA (%M) în biomasa de Porphyridium cruentum la cultivare în prezenţa
nanoparticulelor ZnSe.

Prin urmare, toxicitatea nanoparticulelor ZnSe se manifestă prin amplifi carea pro-
cesului de oxidare a lipidelor structurale ale membranelor celulare. Răspunsul microal-
gei la formarea radicalilor constă în reducerea productivităţii.

Rezultatele testului MDA (fi g. 9), stabilite la suplimentarea nanoparticulelor de
ZnS, denotă o creştere a conţinutului aldehidei malonice formate în cazul concentraţii-
lor de 0,01-0,02; 0,1; 0,3 şi 4-8 mg/l.

Productivitatea microalgei obţinută prin aplicarea acestor concentraţii este redusă,
prin urmare mecanismul acţiunii toxice a particulelor de ZnS este identică cu cel al
particulelor CdSe aplicate în concentraţii mari şi pentru concentraţiile toxice ale nano-
particulelor de ZnSe.

Figura 9. MDA (%M) în biomasa de Porphyridium cruentum la cultivare în prezen-
ţa nanoparticulelor ZnS.

Concluzii
În rezultatul cercetărilor efectuate a fost stabilită toxicitatea nanoparticule-

lor luminiscente faţă de cultura de Porphyridium cruentum care descreşte în şirul
ZnSe>ZnS>CdSe. Infl uenţa acestor nanoparticule asupra productivităţii microalgei are
un caracter de undă cu creşteri şi scăderi succesive, mecanismul fi ind unul neclar. Fac-
torul concentraţiei nanoparticulelor, suplimentate la mediul de cultivare al P. cruentum
nu este unul determinant în stabilirea gradului de toxicitate a nanoparticulelor luate în
studiu.

Microbiologia şi Biotehnologia



125

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (317) 2012

Metoda specifi că de determinare a produselor peroxidării lipidelor, care determină
în mod indirect viabilitatea celulelor, permite stabilirea gradului de toxicitate a nano-
particulelor.

Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului „Aprecierea efectelor nano-
particulelor CdSe, ZnSe, ZnS asupra proceselor de protecţie antioxidantă la microal-
ge şi cianobacterii la pătrunderea în celulă şi imobilizarea pe suprafaţa ei”, progra-
mul de stat  „Nanotehnologii  şi nanomateriale”.
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