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Introducere

Proprietăţile terapeutice ale suplimentelor alimentare cu conţinut de germaniu au 
fost descoperite la finele secolului 20. Însuşirile curative ale germaniului pentru prima 
oară au fost scoase în evidenţă în 1970 în Japonia, iar mai târziu şi în alte ţări [16].

La conferinţa ştiinţifică din 1987 care a avut loc în Japonia, germaniul organic 
datorită efectului său imunostimulator puternic a fost examinat ca agent antiSIDA [6, 
13]. În practica medicală au fost înregistrate cazuri când administrarea germaniului 
organic a avut un efect antiinflamator, micşorând dimensiunile tumorilor [7]şi de 
prevenire a metastazelor [10], contribuind chiar şi la însănătoşirea completă a bolnavilor 
[1]. Se consideră că germaniul acţionează prin modularea funcţiei macrofagilor [4]. 
Germaniul poate stopa şi acumularea metalelor grele în organism [1]. 

Pe lângă cele expuse mai sus, unele cercetări clinice au scos în evidenţă efectele 
terapeutice pozitive ale germaniului organic în  următoarele cazuri: artrite reumatice 
şi reumatism; cancer al glandei mamare şi de prostată; cancer de plămâni şi de ovare; 
astm; diabet; malarie; dereglări ale psihicii; dereglări cardiace şi gastrointestinale; 
scleroză; epilepsie etc [5, 11, 14-16]. Preparatele cu germaniu posedă funcţii protectoare 
contra radiaţiei, efect analgetic şi hipotensiv. În Japonia ele se utilizează şi la tratarea 
cataractei, a bolilor virotice de piele, precum şi a schizofreniei.

S-a stabilit că compuşii anorganici ai germaniului sunt extrem de toxici pentru 
organismul uman [16]. În scopuri terapeutice se utilizează, în special compuşii organici 
ai germaniului, obţinuţi pe cale chimică. Totuşi, elementele organice de provenienţă 
naturală se asimilează mai bine ca cele sintetice. Conform datelor din literatură, 
conţinutul germaniului în unele plante, inclusiv şi celor care se utilizează în alimentaţie 
sau în calitate de plante medicinale este  foarte scăzut. Spre exemplu conţinutul 
germaniului în astfel de plante utilizate de mult timp în medicina chineză şi  din Tibet 
ca gensengul, ceaiul, aloea, bambucul, clorela, usturoiul constituie 0,02-0,07mg% [2-
3]. Însă această cantitate este mai mică decât norma zilnică necesară omului.

Este cunoscută capacitatea înaltă a spirulinei de a acumula unele microelemente 
[20] şi de aceea,  prezintă interes studiul posibilităţii de utilizare a cianobacteriei 
Spirulina platensis pentru biotransformarea germaniului anorganic în germaniu organic 
în scopul obţinerii unor suplimente alimentare şi  preparate medicamentoase îmbogăţite 
cu germaniu.

Cercetările efectuate anterior au demonstrat că  biomasa de Spirulina platensis 
crescută pe medii cu conţinut de compuşi anorganici sau organici ai germaniului 
posedă activitate antimicotică [8], astfel că ea poate fi utilizată cu succes în scopuri 
curative [8-9, 17]. Au fost efectuate unele tentative de a utiliza  GeO2 în calitate de 
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sursă de germaniu la cultivarea Spirulinei şi Chlorelei pentru obţinerea bioaditivelor cu 
conţinut de germaniu [17]. În ce priveşte acţiunea GeSe2 asupra creşterii şi dezvoltării 
cianobacteriei Spirulina platensis şi acumulării germaniului în biomasă, astfel de studii 
până în prezent n-au fost efectuate. Scopul prezentei lucrări a fost studiul comparativ 
al influenţei compuşilor: GeO2 şi GeSe2 asupra productivităţii şi asupra dinamicii 
acumulării Ge(IV) în biomasă la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în 
prezenţa acestor compuşi.

Materiale şi metode

Obiectul cercetărilor expuse a fost tulpina cianobacteriei Spirulina platensis (Nordst.) 
Geitl CNM-CB-02, depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene. 

Cultura Spirulina platensis (0,45g/l) a fost inoculată în mediul de nutriţie Zarouk 
[21] în prezenţa compuşilor GeO2 şi GeSe2 în concentraţii de  5, 10; 15, 20; 25, 30 mg/l. 
Compuşii au fost adăugaţi în trei  variante: 1)în prima zi de cultivare, 2) în a treia zi de 
cultivare şi 3)pe rate - ½ din cantitatea totală a fost administrată în prima zi, iar restul 
în ziua a 3-ea de cultivare. 

Cultivarea a avut loc în retorte Erlenmeyer de 0,25L la o temperatură de 30oC şi 
iluminarea de 2000-3000 lucşi în primele 2 zile şi 3000-4000 lucşi în următoarele zile 
ale cultivării.

Productivitatea spirulinei a fost determinată prin metoda descrisă [12].
Determinarea conţinutului de germaniu a fost efectuată spectrofotometric prin 

reacţia cu fenilfluoron [19].
Analiza statistică şi veridicitatea  au fost efectuate după Maximov [18].

Rezultate şi discuţii

 A fost cercetată influenţa a 2 compuşi ai Ge(IV) - GeO2 şi GeSe2 asupra 
productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis şi acumulării germaniului în biomasă. 
În Fig. 1 şi 2 sunt prezentate  valorile productivităţii spirulinei la a 6-a zi de cultivare în 
dependenţă de compusul introdus în mediu, de concentraţia lui şi de termenul de introducere 
în mediu. Productivitatea maximă s-a obţinut în variantele la care germaniul a fost adăugat 
în prima zi. Cele mai joase rezultate s-au obţinut în variantele cu adăugarea compusului la a 
3-a zi de cultivare. Din rezultatele prezentate în Fig.1 se vede, că productivitatea maximală 
este înregistrată la suplimentarea GeO2 în prima zi de cultivare. Adăugarea acestui compus în 
concentraţii de până la 15mg/l duce la stimularea  creşterii spirulinei, iar la concentraţii mai 
mari  are loc inhibarea creşterii ei. În cazul suplimentării compusului germaniului în a treia zi 
de cultivare cu creşterea concentraţiei se atestă valori cu mult mai scăzute ale productivităţii 
(de circa 1,6 ori) decât cea a probei de referinţă. 

Din datele prezentate în Fig.1 se observă că la suplimentarea GeO2  pe rate şi în a 
3-ea zi de cultivare productivitatea are valori mai scăzute faţă de proba de referinţă, cu alte 
cuvinte se observă inhibarea creşterii culturii în prezenţa oxidului de germaniu. De asemenea 
odată cu creşterea concentraţiei compusului (mai mare de 10mg/l) se micşorează numărul de 
trihomi, se formează aglomerate, ceea ce este, probabil,  o reacţie de adaptare a spirulinei la 
stresul provocat de concentraţii înalte de GeO2. Acest fenomen devine evident la concentraţii 
mai înalte de 15mg/l, indiferent de termenul de suplimentare. 

În ce priveşte influenţa GeSe2 asupra productivităţii spirulinei (fig.2),  odată cu 
creşterea concentraţiei se observă un spor neînsemnat (de 1,05-1,14 ori faţă de valorile probei 



138

de referinţă) la suplimentarea lui în prima zi de cultivare şi o diminuare cu cca 14-16% la 
suplimentarea compusului în ziua a treia. La suplimentarea pe rate a compusului GeSe2 în 
concentraţii mai mari de 5mg/L, valorile productivităţii se menţin la un nivel mai scăzut faţă 
de lotul de referinţă  cu o tendinţă de diminuare cu majorarea concentraţiei.
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Aşadar, putem concluziona că compuşii GeO2 şi GeSe2 manifestă atât efect 
stimulator cât şi efect inhibitor asupra creşterii cianobacteriei Spirulina platensis 
(Nordst.) Geitl CNM-CB-01 determinat de natura compusului, de concentraţia lui şi termenul 
de introducere în mediu. Pentru ambii compuşi cu majorarea concentraţiei  productivitatea 
are valori mai sporite faţă de proba de referinţă la adăugarea lor în prima zi de cultivare în 
limitele de concentraţii de 5-15 mg/l pentru GeO2 şi 5-25 mg/l pentru GeSe2. La suplimentarea  
mediului cu compuşi ai Ge(IV) în a  treia zi de cultivare sau în rate productivitatea spirulinei 
are valori mai scăzute, ce este legat de procesele metabolice care se derulează în celulele 
spirulinei sub influenţa germaniului, cât şi, posibil, de faptul că la ziua a treia valoarea pH-ului 
creşte şi se pot forma compuşi mai toxici ai germaniului. 

Am presupus că asupra valorilor productivităţii ar putea influenţa acumularea 
germaniului în biomasă. Pentru a confirma acest fapt, a fost determinat conţinutul germaniului 
în biomasă (Fig.3). Acest parametru creşte cu majorarea concentraţiei GeO2  în mediu pentru 
cultivarea spirulinei. Din figură se observă că acumularea maximă a germaniului - 128,39mg% 
şi 117,82mg%, respectiv, are loc la suplimentarea compusului în concentraţie de 25mg/l în 
rate şi de 30mg/l la a treia zi de cultivare. Luând în consideraţie valorile productivităţii 
şi cele ale conţinutului de germaniu acumulat în biomasă, cea mia avantajoasă variantă 
este suplimentarea GeO2 pe rate: 12,5 mg/l în prima zi de cultivare şi 12,5 mg/l –  în a 
treia zi. 
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Fig.1. Productivitatea 
S. platensis la cultivare 

în prezenţa GeO2

Fig.2. Productivitatea 
S. platensis la cultivare 

în prezenţa GeSe2.
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 Procesul de acumulare a germaniului în biomasa obţinută la cultivare în prezenţa 
GeSe2 (Fig.4) depinde într-o măsură mai mare de termenul de suplimentare şi de 
concentraţie la adăugarea lui în prima sau în a treia zi de cultivare, deoarece conţinutul 
lui creşte până la o anumită concentraţie (până la 15 şi 20 mg/l,  respectiv), după care 
se observă o diminuare. Şi doar în cazul suplimentării în rate (½ în  prima  şi ½ în a 
treia zi)  are loc acumularea maximă a germaniului. Valoarea maximă - 149,48mg% 
Ge(IV) în biomasă a fost obţinută la cultivarea spirulinei în prezenţa GeSe2 (25mg/) la  
adăugarea  lui în rate.  
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Rezultatele obţinute ne permit să concluzionăm că tulpina cianobacteriei 
Spirulina platensis (NORDST.) Geitl. CNM-CB-01 poate fi utilizată pentru obţinerea 
biomasei îmbogăţite cu germaniu la cultivare în prezenţa  GeSe2 şi GeO2, iar biomasa 
ar putea servi ca bioaditiv pentru lichidarea insuficienţei germaniului în raţion, cât şi 
pentru profilaxia şi tratamentul multor maladii grele, inclusiv si a cancerului.

Concluzii:

1. Efectul compuşilor GeO2 şi GeSe2 asupra creşterii şi dezvoltării cianobacteriei 
Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CNM-CB-01 este determinat de  concentraţia şi 
termenul de administrare a compusului. Pentru ambii compuşi ai Ge(IV)  cu majorarea 
concentraţiei productivitatea are valori mai înalte faţă de proba de referinţă la 
suplimentarea lor in prima zi de cultivare  în limitele de concentraţii 5-15 mg/l pentru 
GeO2  şi 5-25 mg/l pentru GeSe2. La administrarea compuşilor în a treia zi de cultivare 
sau în rate productivitatea are valori mai joase.

2. Procesul de acumulare a germaniului în biomasă depinde de natura, 

Fig.3.  Conţinutul germaniului în 
biomasa de S. platensis la cultivare 

în prezenţa GeO2

Fig.4. Conţinutul germaniului în 
biomasa de S. platensis la cultivare 

în prezenţa GeSe2
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concentraţia şi termenul de administrare a compusului suplimentat. O acumulare 
uniformă  şi  relativ înaltă a germaniului este caracteristică pentru biomasa cultivată 
în prezenţa GeO2 la suplimentarea lui în a treia zi de cultivare,  precum şi a ambilor 
compuşi,  la adăugarea în rate (½ cantitate în prima şi ½  în a treia zi). Conţinutul 
maxim al germaniului în biomasă (128,39 mg% pentru GeO2  şi 149,48mg% pentru 
GeSe2) a fost obţinut la adăugarea compuşilor în rate în concentraţii de 25mg/l, ceea ce 
este legat de adaptarea treptată a culturii la factorul de stres în comparaţie cu celelalte 
termene de suplimentare.

3. Ambii compuşi ai germaniului GeO2 şi GeSe2 pot fi utilizaţi în ficobiotehnologie 
pentru obţinerea biomasei de spirulină îmbogăţită cu germaniu. 
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