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Rezumat
Au fost sintetizaţi dioximaţii [Co(DH)

2
(Sam)

2
][BF

4
]·H

2
O (1),

[Co(DH)
2
(Sam)

2
]

2
[ZrF

6
]·5H

2
O (2) şi [Co(NioxH)

2
(Sam)

2
]

2
[TiF

6
]·3H

2
O (3) (DH şi

NioxH – monoanionii dimetilglioximei şi respectiv 1.2-ciclohexandiondioximei, iar
Sam – sulfanilamida), compoziţia, structura şi proprietăţile cărora au fost investigate
cu ajutorul metodelor: analiza elementală, spectroscopia în IR, UV, precum şi analiza
cu raze X.
Testările microbiologice ale metalocomplecşilor sintetizaţi ca factori de sporire şi
reglare a sintezei enzimatice la tulpinile de micromicete Penicilium viride CNMN FD
04 - producător de pectinaze şi Aspergillus niger  33-19 CNMN FD 02 - producător
de amilaze au scos în evidenţă infl uenţa stimulatoare a acestora asupra biosintezei
hidrolazelor respective.
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Introducere
Extinderea domeniilor de aplicare a preparatelor enzimatice argumentează

necesitatea realizării unor studii de evidenţiere a noilor posibilităţi de intensifi care
a proceselor de biosinteză microbiană. Din acest punct de vedere prezintă interes
utilizarea stimulatorilor de natură chimică, în special a compuşilor coordinativi
ai metalelor de tranziţie [9]. Metalele de tranziţie joacă un rol important în
metabolismul celular, în primul rând, prin rolul de cofactori pentru un număr impunător
de enzime. De rând cu cataliza, microelementele exercită un şir de alte funcţii - de
transport a diferitor grupe de atomi şi molecule, de fi xare a  moleculei în poziţii anumite,
de polarizare a moleculelor [6, 19].

Unul dintre microelementele cu importanţă vitală pentru microorganisme este
cobaltul [5], care de rând cu ionii altor metale are rol de activator al majorităţii kinazelor,
sintetazelor şi este implicat în reacţiile metabolice dependente de vitamina B

12
. Cercetările

realizate în ultimii ani în cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
arată că compuşii coordinativi ce conţin cobalt au un rol important în sinteza orientată
a variate substanţe bioactive (carotenoizi, fi cobiline, cianocobalamină, lipide, enzime)
produse de către microorganisme din diverse grupe taxonomice (cianobacterii, alge,
levuri, micromicete) [2, 9, 13, 15].

Proprietăţile compuşilor coordinativi, în mare măsură sunt determinate de atomul
de metal. Rezultatele unor cercetări în biologie demonstrează şi rolul liganzilor în
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manifestarea proprietăţilor metalocomplecşilor, care  datorită setului  larg de atomi
donori, creează cu ionii metalelor tranziţionale complecşi stabili, diferiţi după
compoziţie, structură şi proprietăţi [4, 17]. Substanţele biologic active, incluse în
compoziţia complecşilor metalelor în calitate de liganzi, sporesc esenţial efi cienţa
lor [1]. Aceasta s-a stabilit şi pentru dioximaţii metalelor de tranziţie, care manifestă
activitate biologică  şi pot fi  analizaţi în calitate de modele ale unor obiecte biologice
cu importanţă vitală ca vitamina В

12
 [7, 8].

Aceşti compuşi se plasează la hotarul dintre chimia coordinativă clasică, chimia
compuşilor organometalici şi biochimie. Sinteza complecşilor ce prezintă modele
ale obiectelor biologice şi testarea acţiunii lor asupra proceselor metabolice ale
microorganismelor prezintă o direcţie de perspectivă în reproducerea şi dirijarea
biosintezei naturale. Este cunoscut faptul, că unele oxime sunt implicate în procese
metabolice importante pentru organism. S-a constatat faptul, că dioximaţii Co(III) ce
conţin fl uor manifestă proprietăţi de biostimulatori ai biosintezei vitaminei B

12
 [10],

precum şi ai enzimelor hidrolitice la unii fungi [3, 12].
În lucrare se prezintă rezultatele cercetărilor, privind infl uenţa unor dioximaţi ai

Co(III) cu sulfanilamida asupra activităţii enzimatice  a tulpinilor  de micromicete
Penicilium viride CNMN FD 04 P - producător de pectinaze şi Aspergillus niger 33-19
CNMN FD 02 - producător de amilaze.

Materiale şi metode
În calitate de obiecte de cercetare au servit tulpini de micromicete cu sisteme

enzimatice diferite: Penicillium viride CNMC FD 04 P  - producător de pectinaze
şi  Aspergillus niger 33-19  CNMN FD 02A – producător de amilaze, depozitate în
Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Republicii Moldova.

Cultivarea submersă a producătorilor s-a efectuat în retorte Erlenmayer  cu
capacitatea de 0.75 – 1.0 l ce conţin 0.1-0.2 l mediu nutritiv, pe agitatoare cu viteza de
rotaţie 180-200 rot./min., la temperatura de 28-30 ̊ C. Cultivarea s-a efectuat pe mediile
nutritive cu compoziţie, (g/l):

- pentru Penicillium viride CNMN FD 04 P: (NH
4
)

2
SO

4
– 1.0; ZnSO

4
 – 0.25;

MgSO
4
– 0.7; glucoză – 1.0; făină de porumb – 15.0; borhot de sfeclă – 25.0; pH-ul

mediului – 6.0 ;
- pentru Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 A: amidon – 3.0; făină de fasole

– 9.0; tărâţe de grâu – 18.0; MgSO
4
– 0.5; KH

2
PO

4
– 2.0; KCl – 0.5, pH-ul iniţial al

mediului respectiv  – 5.0 şi 3.0.
Durata cultivării a constituit 4 zile (96 ore) pentru Penicillium viride şi 6 zile (144

ore) pentru tulpina Aspergillus niger. În calitate de stimulatori ai activităţii pectolitice
şi amilolitice a tulpinilor de micromicete în studiu au fost evaluaţi dioximaţi ai
Co(III) în care ligandul de pe coordinata axială este sulfanilamida: [Co(DH)

2
(Sam)

2
]

[BF
4
]·H

2
O (1), [Co(DH)

2
(Sam)

2
]

2
[ZrF

6
]·5H

2
O (2) şi [Co(NioxH)

2
(Sam)

2
]

2
[TiF

6
]·3H

2
O

(3) Complecşii 1-3 au fost sintetizaţi din sistemul Co(X)
z
·nH

2
O – 2DioxH

2
 – 2Sam

(X  - BF
4
, ZrF

6,
TiF

6
; z=1 sau 2; DioxH

2
– DH, NioxH; mediu aqua-metanolic) la

încălzire în creuzet de grafi t [15]. Soluţiile s-au fi ltrat şi lăsat pentru evaporare lentă
la temperatura camerei. Compoziţia, structura şi proprietăţile complecşilor au fost
investigate cu ajutorul metodelor: analiza elementală, spectroscopia în IR, UV, precum şi
analiza cu raze X.
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Testarea biologică a compuşilor coordinativi sintetizaţi s-a efectuat la trei
concentraţii: 1 mg/ml, 5 mg/ml şi 10 mg/ml, prin adiţionare la mediul nutritiv (martor)
steril pentru cultivarea submersă a tulpinilor  de micromicete producători, în formă de
soluţie apoasă concomitent cu materialul semincer.

Activitatea pectolitică a fost  determinată prin metoda interferometrică, utilizând ca
substrat soluţia de 1% de pectină de sfeclă [11].

Activitatea amilolitică s-a  determinat după acţiunea asupra amidonului solubil prin
metoda colorimetrică cu iod [18].

Rezultate şi discuţii
Cercetări chimice. Au fost sintetizaţi dioximaţi ai cobaltului(III), ce conţin în poziţiile

1.6 ale poliedrului de coordinare molecule de sulfanilamidă: [Co(DH)
2
(Sam)

2
][BF

4
]·H

2
O

(1), [Co(DH)
2
(Sam)

2
]

2
[ZrF

6
]·5H

2
O (2) şi [Co(NioxH)

2
(Sam)

2
]

2
[TiF

6
]·3H

2
O (3) (DH şi

NioxH – monoanionii dimetilglioximei şi respectiv 1.2-ciclohexandiondioximei, iar
Sam – sulfanilamida). Compuşii sunt bine solubili în alcooli, solubili în apă. Analiza
elementală a dioximaţilor studiaţi este redată în tabelul 1:

Tabelul 1. Analiza elementală a dioximaţilor sintetizaţi.

Complexul

Сo C H N

Calc.,
%

Găsit,
%

Calc.,
%

Găsit,
%

Calc.,
%

Găsit,
%

Calc.,
%

Găsit,
%

[Co(DH)2(Sam)2][BF4]·H2O 7.98 7.62 32.53 32.27 4.37 4.23 15.18 15.10

[Co(DH)2(Sam)2]2[ZrF6]·5H2O 7.54 7.37 30.75 30.64 4.52 4.46 14.34 14.22

[Co(NioxH)2(Sam)2]2[TiF6]·3H2O 7.43 7.26 36.32 36.26 4.70 4.36 14.12 13.98

Pentru obţinerea informaţiei despre structura compuşilor coordinativi şi a modului
de coordinare a liganzilor pe larg este folosită spectroscopia în IR.

În spectrele IR ale complecşilor sunt prezente benzile de absorbţie ale oscilaţiilor de
valenţă şi deformare, ce aparţin grupării Сo(DioxH)

2
, cm-1: ν

as
(CH

3
)

DH
=2930, ν

as
(CH

2
)

NioxH
=2939 ν

s
(CH

3
)

DH
=2867, ν

s
(CH

2
)

NioxH
=2864, ν

as
(C=N)=1545, δ

as
(CH

3
)

DH
=1460,

δ
as
(CH

2
)

NioxH
=1447, δ

s
(CH

3
)

DH
=1374, ν

as
(N–O)=1237, ν

s
(N–O)=1083, γ(OH)=973,

δ(CNO)=730, ν
as
(Co-N)=505 şi ν

s
(Co-N)=430. Manifestarea acestor benzi de absorbţie

confi rmă faptul că complecşii fac parte din trans-dioximaţii Co(III). Oscilaţiile care
caracterizează moleculele de sulfanilamidă amplasate în poziţiile 1.6 se manifestă prin
benzile de  absorbţie,  cm-1: ν

as
(NH

2
) =3280, ν

s
(NH

2
)=3165, [ν

as
(CC)+δ

as
(CCH)]=1595,

[ν
s
(CC)+δ

s
(CCH)]=1488, ν

as
(SO

2
)=1312, ν

s
(SO

2
)=1145, γ(CCC)=672 şi 562. Grupa

NH
2
 legată de inelul aromatic este coordinată la atomul de cobalt. În sfera externă

sunt prezenţi ionii [BF
4
]-, [ZrF

6
]2- sau [TiF

6
]2- şi molecule ale apei de cristalizare

(ν(OH)Н
2
О=3400-3600 cm-1). Benzile ionului [BF

4
]- în 1 se observă în regiunile, cm-1:

ν
as
(BF

4
)=1085, ν

s
(BF

4
)=760, δ(F-B-F)=525, pentru [ZrF

6
]2- în 2: ν

as
(Zr-F)=670, ν

s
(Zr-

F)=525, iar pentru [TiF
6
]2- în 3: ν

as
(Ti-F)=638, ν

s
(Ti-F)=487 [16].

Analiza cu raze X a cristalelor 1 şi 2 a permis elucidarea defi nitivă a structurii lor
[14]. S-a stabilit, că compuşii sunt constituiţi din cationii [Co(DH)

2
(Sam)

2
]+, anionii

complecşi şi molecule de apă de cristalizare. Nodul coordinativ CoN
6
 include patru atomi

de azot de la doi monoanioni ai dioximei şi doi de la grupele amine ale sulfanilamidei
(Fig. 1,2). În planul ecuatorial al octaedrului două resturi ai dimetilglioximei formează
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legături de hidrogen intramoleculare H-O∙∙∙H, care sporesc stabilitatea acestui fragment.
Anionii complecşi, moleculele apei de cristalizare şi cationii complecşi sunt implicaţi
în formarea unui sistem complicat de legături de hidrogen.

La compararea structurii complecşilor 1 şi 2 se observă trăsături asemănătoare,
dar şi deosebite în modul împachetării moleculelor, infl uenţat de natura diferită a
anionilor complecşi [BF

4
]- şi [ZrF

6
]2-. În cristalele 1 şi 2 se formează fragmente ciclice

asemănătoare, atât cu implicarea anionilor complecşi, cât şi fără aceştea.

Figura 1. Formarea ciclurilor de către
cationii complecşi în compusul 1.

Figura 2. Formarea ciclurilor de către
cationii complecşi în compusul 2.

Cercetări biologice. Evaluarea însuşirilor biologice a compuşilor sintetizaţi s-a
efectuat după gradul de acţiune asupra procesului de enzimogeneză la fungii miceliali
producători de hidrolaze exocelulare: Penicillium viride CNMN FD 04P  - producător
de pectinaze şi tulpina  Aspergillus niger 33-19  CNMN FD 02A  - producător de
amilaze. Cercetările prezintă interes pentru biotehnologia obţinerii preparatelor
enzimatice microbiene în vederea sporirii şi stabilizării capacităţii biosintetice a
tulpinilor producătoare.

Datele obţinute scot în evidenţă efectul diferenţiat al dioximaţilor Co(III) cu
sulfanilamidă asupra biosintezei componentelor sistemului enzimatic pectolitic la
tulpina Penicillium viride CNMC FD 04P şi amilolitic al tulpinii Aspergillus niger 33-
19  CNMN FD 02A.

Din rezultatele prezentate în tabelul 1 constatăm o stimulare evidentă a activităţii
pectinazelor sub acţiunea compusului [Co(DH)

2
(Sam)

2
][BF

4
]·H

2
O. Activitatea

enzimatică este superioară martorului atât în ziua a 3-a, cât şi în ziua a 4-a de cultivare
a producătorului, constituind respectiv 450.28-498.37 u/ml şi 842.31-860.71 u/ml în
variantele experiment în dependenţă de concentraţia aplicată şi termenul de cultivare
faţă de 437.39 – 611.30 u/ml în varianta martor. Complexul nu modifi că etapele de
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dezvoltare a microorganismului. Acumularea maximă a pectinazelor în variantele
experimentale se înregistrează în ziua a 4-a de cultivare şi coincide cu maximumul
variantei control. Concentraţia optimă a complexului constituie 5-10 mg/l şi asigură o
creştere a activităţii pectolitice cu 37.8-40.8% faţă de control.

Tabelul 2. Modifi carea activităţii pectolitice a micromicetei Penicillium viride sub
infl uenţa compuşilor coordinativi cu sulfanilamidă.

Complexul

a 3-a zi de cultivare a 4-a zi de cultivare

[Co(DH)2(Sam)2][BF4]·H2O

1 498;37 113,9 526,89 86,2

5 463,74 106,0 860,71 140,8

10 450,28 102,9 842,31 137,8

[Co(NioxH)2(Sam)2]2[TiF6]·3H2O
1 457,26 104,5 658,27 107,7

5 451,48 103,2 724,07 118,4

10 339,04 77,5 557,64 91,2

Martor 0 437,39 100,0 611,30 100,0

Metalocomplexul [Co(NioxH)
2
(Sam)

2
]

2
[TiF

6
]·3H

2
O în variantele cu concentraţii

mai mici (1,0-5,0 mg/l) practic nu infl uenţează activitatea enzimatică a tulpinii,
exercitând acţiune de inhibare până la 12,3-26,0% la concentraţia mai sporită – 10
mg/l. Infl uenţa  diferită a compuşilor coordinativi asupra activităţii pectolitice  a
micromicetei poate fi  condiţionată de componenţa diferită a metalocomplecşilor.
Complecşii conţin nu numai anioni diferiţi [BF

4
]- [TiF

6
]2-·dar diferă şi după compoziţia

liganzilor ecuatoriali reprezentaţi de DH şi NioxH – monoanionii dimetilglioximei şi
respectiv 1.2-ciclohexandiondioximei.

Contrar rezultatelor obţinute pentru tulpina Penicillium viride, compusul coordinativ
[Co(NioxH)

2
(Sam)

2
]

2
[TiF

6
]·3H

2
O în experienţele asupra tulpinii Aspergillus niger

33-19 se manifestă ca un stimulator veridic al biosintezei amilazelor.
În toate trei concentraţii testate a fost înregistrată creşterea activităţii ambelor tipuri

de amilaze – acidlabile şi acidstabile, respectiv cu 40,47- 164,08%  şi  33,9-148,15%
(Tabelul 3 şi 4). Complexul modifi că etapele de dezvoltare a tulpinii, exprimat prin
accelerarea manifestării maximei de biosinteză a enzimelor cu 24 ore comparativ cu
martorul.  Cu privire la  efectul exercitat de către compusul [Co(DH)

2
(Sam)

2
]

2
[ZrF

6
]·5H

2
O

ce conţine anionul cu zirconiu  [ZrF
6
]2-asupra activităţii enzimatice a tulpinii Aspergillus

niger 33-19 se constată o diminuare a activităţii amilazelor, deşi dezvoltarea culturii
păstrează tendinţa variantei compusului cu anionul cu titan [TiF

6
]2-  - manifestarea mai

timpurie a maximei de biosinteză (ziua a 5-a) în comparaţie cu martorul, activitatea
amilazelor, rămânând, însă, sub nivelul martorului 173,81-157,77 u/ml faţă de 202,25
u/ml şi 248,78-244,01 u/ml  faţă de 280,56 u/ml, respectiv pentru amilazele acidlabile şi
acidstabile. Efectul poate fi  provocat atât de natura diferită a anionilor complecşi [BF

4
]-

şi [ZrF
6
]2- cît şi de liganzii DH şi NioxH care prin compoziţia lor diferită infl uenţează

diferit structura şi stabilitatea complexului [14].
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Tabelul 3. Modifi carea activităţii amilazelor acidlabile a micromicetei Aspergillus
niger 33-19 CNMN FD 02 sub infl uenţa compuşilor coordinativi cu sulfanilamidă.

Complexul
a 5-a zi de cultivare* a 6-a zi de cultivare*

activitatea,
u/ml

%, faţă de
martor

activitatea,
u/ml

%, faţă de
martor

[Co(NioxH)2(Sam)2]2[TiF6]·3H2O

1 286,26±13,0 141,54 238,23±3,60 117,79

5 331,85±6,51 164,08 250,93±3,64 124,07

10 284,09±3,76 140,47 227,65±3,35 112,56

[Co(DH)2(Sam)2]2[ZrF6]·5H2O

1 173,81±2,12 95,8 87,46±2,32 47,1

5 157,77±1,34 87,0 74,97±1,98 40,4

10 117,65±2,64 64,9 64,13±2,09 34,6

Martor 0 172,63±5,58 100,0 202,25±0,28 100,0
* activitatea enzimatică în variante este prezentată în raport cu valoarea maximă a

martorului.

Tabelul 4. Modifi carea activităţii amilazelor acidstabile a micromicetei Aspergillus
niger 33-19 CNMN FD 02 sub infl uenţa compuşilor coordinativi cu sulfanilamidă.

Complexul
Conc.,
mg/l

a 5-a zi de cultivare* a 6-a zi de cultivare

activitatea,
u/ml*

%,  faţă de
martor

activitatea,
u/ml*

%, faţă de
martor

[Co(NioxH)2(Sam)2]2[TiF6]·3H2 O

1 375,75±4,61 133,90 269,98±3,67 96,23

5 415,65±4,71 148,15 316,55±0,26 112,80

10 383,27±4,09 136,60 255,17±3,43 90,95

[Co(DH)2(Sam)2]2 [ZrF6]·5H2O

1 248,78±2,18 88,67 209,80±2,32 74,78

5 244,01±1,64 87,00 235,97±1,98 84,11

10 182,08±2,53 64,9 217,23±2,09 77,42

Martor 0 262,38±3,76 100,0 280,56±3,61 100,0

*activitatea enzimatică în variante este prezentată în raport cu valoarea maximă a
martorului

Astfel, rezultatele obţinute demonstrează că efectul exercitat de compuşii
coordinativi asupra activităţii biosintetice a fungilor miceliali este infl uenţat de
compoziţia elementală şi concentraţia aplicată a compuşilor, cât şi de originea tulpinii
de micromicete şi profi lul sistemelor enzimatice sintetizate.

De aici urmează că sinteza şi selecţia compuşilor coordinativi ai metalelor cu
activitate biologică înaltă şi toxicitate redusă cu utilizarea de noi liganzi, reprezentanţi
ai diferitor clase de substanţe organice în vederea aplicării lor în microbiologie şi
biotehnologie rămâne actuală.

În conformitate cu rezultatele cercetărilor compuşii coordinativi [Co(DH)
2
(Sam)

2
]

[BF
4
]·H

2
O şi [Co(NioxH)

2
(Sam)

2
]

2
[TiF

6
]·3H

2
O pot fi  recomandaţi pentru elaborarea

unor noi procedee de sinteză orientată sporită de  biosinteză a pectinazelor şi amilazelor
la fungii miceliali.
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