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Introducere

Microalga verde halo lă Dunaliella salina este recunoscută în calitate de obiect 
ideal pentru  cobiotehnologie. Cultura de Dunaliella salina este utilizată în calitate 
de producător de β-caroten natural [5, 8, 12]. Această algă posedă abilitatea unică 
de a acumula cantităţi considerabile de caroten  ind expusă la condiţii de stres, ca 
iradierea intensivă, de citul de nutrienţi şi hipersalinitatea [4]. Componenţa biomasei 
microalgale face posibilă extinderea potenţialului de producere biotehnologică, în 
special pentru producerea lipidelor [7]. Fiind cunoscută şi în calitate de producător de 
lipide în componenţa cărora intră acizi graşi polienici omega 3 şi fosfolipide, această 
algă este considerată un pretendent la titlul de producător de biocombustibil [3].

În calitatea sa de componente structurale membranare lipidele sunt primele care 
reacţionează la modi carea condiţiilor de cultivare [2]. Unul din factorii ce induc sporirea 
sintezei lipidelor la Dunaliella salina este cultivarea algei în condiţii de hipersalinitate 
şi de cit de azot [2, 3, 13, 14] De citul de azot stimulează sinteza lipidelor, dar reduce 
productivitatea microalgei. Dacă şocul salin induce sinteza acizilor graşi saturaţi şi 
monoenici, cultivarea îndelungată pe mediile cu conţinut ridicat de clorură de sodiu, 
favorizează sinteza acidului linolenic [1, 10]. Prin urmare, este deja stabilit că lipidele 
obţinute în urma cultivării microalgei în condiţii de salinitate relativ ridicată vor avea 
un grad înalt de nesaturare, fapt important pentru preparatele liposolubile utilizate în 
medicină. Aşa cum şocul hiperosmotic provoacă sinteza intensivă a acidului palmitic 
care este parte componentă a fosfolipidelor putem presupune o intensi care a sintezei 
lipidelor polare [9]. În majoritatea sa cercetările de stimulare a sintezei lipidelor la 
Dunaliella salina au fost efectuate în condiţii de hipersalinitate indusă din primele zile 
ale cultivării, care provoacă reducerea productivităţii microalgale, ceea ce în condiţiile 
unor tehnologii intensive, reprezintă un factor de diminuare a rentabilităţii tehnologice. 
În contextul celor expuse, scopul cercetărilor a constat în studiul posibilităţii stimulării 
sintezei lipidelor la Dunaliella salina prin inducerea stresului salin pe parcursul 
cultivării microalgei, pentru a evita reducerea acumulării de biomasă.

Materiale şi metode

Determinărea productivităţii tulpinii Dunaliella salina CNM-AV-02 s-a efectuat 
colorimetric cu recalculul masei celulare la biomasa absolut uscată (BAU) [11]. 

Determinarea cantitativă a lipidelor a fost realizată prin metoda colorimetrică, 
bazată pe determinarea produselor de degradare a lipidelor utilizând reagentul 
fosfovanilinic [12].

Extragerea lipidelor din biomasa microalgală a fost efectuată prin metoda propusă 
de Folch [6]. În calitate de solvent polar sistemul de solvenţi conţine metanolul. Timpul 
extragerii a constituit 40 min.
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Separarea şi identi carea lipidelor a fost efectuată prin cromatogra a în strat 
subţire de silicagel folosind plăci Merck Silica Gel 60 de 10x20 cm. Pentru separarea 
lipidelor, iniţial s-a utilizat faza mobilă care constă din 80:20:1 eter petroleic : eter 
dietilic : acid acetic glacial (v/v/v), identi cându-se astfel preponderent lipidele neutre. 
În rezultatul cromatogra ei, lipidele polare rămân în zona startului [14].

Pentru separarea fosfolipidelor s-a utilizat amestecul 1:4 cloroform : metanol (v/v). 
Fracţiile fosfolipidelor s-au identi cat cu utilizarea amestecului standard de fosfolipide 
SIGMA. Cantitatea fracţiilor fosfolipidice au fost determinate gravimetric.

Prelucrarea matematică a datelor. Analiza statistică a valorilor obţinute a fost 
realizată prin metodele statistice cu utilizarea programului Microsoft Of ce Excel 
2007.

Rezultate şi discuţii

Au fost montate experienţe de determinare a concentraţiei optimale de clorură 
de sodiu pentru cultivarea şi obţinerea biomasei de Dunaliella cu conţinut sporit de 
fosfolipide. Cultivarea algei a fost efectuată pe două medii minerale cunoscute: mediul 
I propus de Ben-Amotz [4] şi mediul II [1] pentru a selecta mediul optimal din punctul 
de vedere al productivităţii şi a acumulării lipidelor. Mediile de cultivare propuse diferă 
doar prin concentraţia de clorură de sodiu. Mediul I conţine 12% NaCl, iar mediul II – 
8% NaCl. Rezultatele experienţelor sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. In uenţa salinităţii mediului asupra productivităţii şi acumulării lipidelor de 
către Dunaliella salina CNM-AV-02

Concentraţia NaCl % Productivitatea, g/l Suma lipidelor, % BAU

12 % NaCl (mediul I) 1,13 ± 0,12 7,22 ± 0,22

8 % NaCl (mediul II) 1,56 ± 0,09 5,23 ± 0,16

Analiza rezultatelor obţinute a con rmat, că pe mediul cu o salinitate moderată 
productivitatea este mai mare (cu 28%) în comparaţie cu productivitatea algei crescute 
pe mediul cu salinitate sporită, unde are loc acumularea mai intensă a lipidelor (cu 
38%). Productivitatea scade odată cu creşterea salinităţii mediului de cultivare. Mediul 
mineral II, cu o salinitate moderată, poate   considerat optimal pentru acumularea 
biomasei. Conţinutul de lipide obţinut în cazul utilizării mediului I este remarcabil 
mai mare, dar un spor continuu al biosintezei lipidelor este mai lejer în cazul unei 
productivităţi mai mari. Pentru a demonstra acest lucru, în experienţele ulterioare au 
fost utilizate ambele medii de cultivare. 

Investigarea efectului suplimentării mediului de cultivare cu clorură de sodiu 
asupra productivităţii şi acumulării lipidelor a fost efectuată la câteva etape ale fazei 
logaritmice de creştere a culturii şi cu câteva concentraţii de sare, şi anume: la mediile 
de cultivare I şi II s-au adăugat (1) 4 g/l NaCl; (2) 8 g/l NaCl şi (3) 12 g/l NaCl. 
Toate 3 concentraţii pentru mediul II şi concentraţiile de 4 şi 8 g/l pentru mediul I au 
fost adăugate la a 4-a zi şi a 7-a zi de cultivare, care pot   considerate ca mijlocul şi 
sfîrşitul fazei de creţtere exponenţială a culturii. Concentraţia mare de 12 g/l NaCl 
pentru mediul I a fost adăugată doar la sfârşitul log fazei. Adăugarea cantităţii de 12g/l 
NaCl la mediul I provoacă o creştere aparentă a conţinutului de lipide în biomasă şi o 
scădere evidentă a productivităţii, ceea ce minimalizează efectul concentraţiilor mari 
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de NaCl pe parcursul cultivării şi lipseşte experienţa de rezultat. În consecinţă, mărirea 
salinităţii în timpul cultivării pe mediu cu concentraţiile iniţiale de sare considerate 
optimale, stimulează biosinteza lipidelor şi acumularea lor pe fonul unei reduceri 
neînsemnate a productivităţii. 

Prin urmare pentru studierea in uenţei concentraţiilor crescânde de sare la cultivarea 
tulpinii Dunaliella salina CNM-AV-02 pe mediul mineral I (cu 12% NaCl iniţial) au 
fost montate 5 experienţe, iar pe mediul mineral II (cu 8% NaCl iniţial) – 6 experienţe. 
Conţinutul de lipide general şi a lipidelor polare a fost determinat la sfârşitul ciclului 
de cultivare. Pe parcursul creşterii masei celulare are loc scăderea conţinutului unor 
elemente minerale şi în primul rând a azotului şi a fosforului din mediu. De aceea 
putem considera că vom obţine un efect stimulator combinat asupra lipidogenezei, 
provocat de salinitate şi de citul de azot. Unii autori indică asupra creşterii sintezei 
trigliceridelor la algele halo le în condiţii similare [13]. 

Rezultatele testelor obţinute în experienţele de suplimentare cu clorură de sodiu a 
mediului de cultivare cu 8% NaCl iniţial sunt prezentate în  gura 1.

Martor - mediul cu concentraţia iniţială de 8% NaCl

Var. 1 + 4% NaCl mijlocul log fazei; Var. 2 + 4% NaCl sfârşitul log fazei;

Var. 3 + 8% NaCl mijlocul log fazei; Var. 4 + 8% NaCl sfârşitul log fazei;

Var. 5 + 12% NaCl mijlocul log fazei; Var. 6 + 12% NaCl sfârşitul log fazei

Fig. 1. In uenţa concentraţiilor de NaCl asupra productivităţii şi acumulării 
lipidelor la Dunaliella salina CNM-AV-02 cultivată pe mediul cu 8% NaCl iniţial

Din rezultatele obţinute se vede că productivitatea microalgei scade de la proba 
martor spre proba suplimentării mediului de cultivare cu 12% clorură de sodiu spre 
mijlocul log fazei cu 36%, iar în ultima variantă – cu 46%. În cazul suplimentării 
mediului de cultivare cu sare în concentraţia de 8%, productivitatea dunalielei scade cu 
23% în varianta adaosului de sare la mijlocul fazei logaritmice şi cu 26% în varianta cu 
adaos de NaCl la sfârşitul fazei creşterii exponenţiale. În probele cu adăugarea de 4% 
NaCl la mediul de cultivare la mijlocul şi sfârşitul log fazei, productivitatea se modi că 
neesenţial. 

Spre deosebire de productivitatea microalgei, acumularea lipidelor suferă modi cări 
cantitative mai pronunţate. Astfel, în probele cu adăugarea de 4% NaCl la mediul de 
cultivare la mijlocul şi sfârşitul log fazei, suma lipidelor creşte cu 22 şi 25%, respectiv. 
În cazul suplimentării mediului de cultivare cu sare în concentraţia de 8%, suma lipidelor 
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se majorează cu 63-65% în comparaţie cu varianta martor, iar în cazul adaosului de 
12% sare la mediul de cultivare, acumularea lipidelor înregistrează un spor aproape de 
2 ori. Unii autori indică asupra unui spor de peste 7 ori a lipidelor cu condiţia utilizării 
metodei stresului combinat [1]. În variantele experienţelor de adăugare a clorurii de 
sodiu în concentraţia de 4% şi 8% la mijlocul şi sfârşitul log fazei, acumularea lipidelor 
nu diferă de la caz la caz.

În variantele 1-2 şi 3-4 lipsa unor modi cări însemnate în acumularea lipidelor poate 
  explicată prin toleranţa ridicată a algei faţă de salinitate, iar concentraţia clorurii de 
sodiu  nală puţin depăşeşte concentraţia sării din mediul de cultivare propus de Ben-
Amotz, pe larg utilizat atât pentru cultivarea algei, cât şi pentru menţinerea ei. Lipidele 
obţinute în probele experimentale de cultivare a dunalielei, când mediul de cultivare 
spre sfârşitul log fazei conţine 12% clorură de sodiu au valorile de 7-8 % biomasă, 
similar cu conţinutul lipidelor obţinute la cultivarea algei pe mediul cu salinitatea 
iniţială de 12% (tabelul 1). Menţionăm că efectul clorurii de sodiu suplimentată pe 
parcursul cultivării este ampli cat de de citul de azot deja existent.

În ultima variantă, cea de cultivare a dunalielei cu suplimentarea mediului cu NaCl 
în concentraţia de 12% la mijlocul şi sfârşitul fazei logaritmice, lipidele formează 
12,08% şi 12,12% biomasă, ceea ce este de 2,4 ori mai mult în comparaţie cu varianta 
de referinţă.

În concluzie putem a rma că concentraţia de 12% clorură de sodiu este optimală 
pentru mediul de cultivare a algei Dunaliella salina CNM-AV-02, iar stresul osmotic 
în acest caz este unul moderat. Pentru a obţine o biomasă de dunalielă cu un spor 
considerabil de lipide, concentraţia sării în mediul de cultivare trebuie să depăşească 
valoarea de 20%. Rezultatele testelor biochimice ale biomasei obţinute în experienţele 
de suplimentare cu clorură de sodiu a mediului de cultivare cu 12% NaCl iniţial sunt 
prezentate în  gura 2. 

Martor - mediul cu concentraţia iniţială de 12% NaCl

Var. 1 + 4% NaCl mijlocul log fazei; Var. 2 + 4% NaCl sfârşitul log fazei;

Var. 3 + 8% NaCl mijlocul log fazei; Var. 4 + 8% NaCl sfârşitul log fazei;

Var. 5 + 12% NaCl sfârşitul log fazei

Fig. 2. In uenţa concentraţiilor de NaCl asupra productivităţii şi acumulării 
lipidelor la Dunaliella salina CNM-AV-02 cultivată pe mediul cu 12% NaCl iniţial.
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Analiza rezultatelor a evidenţiat acelaşi principiu de descreştere a biomasei ca şi în 
cazul primului set de experienţe. Astfel, adăugarea la mediul de cultivare suplimentar a 
clorurii de sodiu în concentraţii mai mari (până la 20% NaCl) reduce productivitatea cu 
40% în comparaţie cu proba martor, iar administrarea suplimentară a NaCl astfel, încât 
concentraţia  nală să  e de 24% reduce productivitatea cu 50%. Efectul obţinut este 
cauzat de salinitatea iniţială mare, care în combinare cu sporul ulterior al concentraţiei 
de NaCl reduce viteza de dividere celulară. 

Cantitatea lipidelor microalgale în variantele de suplimentare a mediului de cultivare 
cu 8% NaCl s-a majorat cu 76-89%. Şi în acest caz se observă un spor mai mare a 
lipidelor obţinute în cazul adăugării suplimentului de clorură de sodiu la sfârşitul log 
fazei. Adăugarea unei concentraţii mai mari de sare, de 24% NaCl concentraţia  nală, 
sporeşte biosinteza lipidelor de 2,3 ori, atingând cota de 16,05% biomasă. Valorile 
cantitative a lipidelor obţinute din biomasa algală, în cazul utilizării mediului de 
cultivare cu concentraţia iniţială de 12% clorură de sodiu şi cea  nală de peste 24% 
NaCl, este cu 28% mai mare decât suma lipidelor obţinute din biomasa cultivată pe 
mediul cu concentraţia iniţială de 8% NaCl şi cea  nală de 20% NaCl. 

Valorile absolute ale lipidelor extrase (g/l lipide) din biomasa algei Dunaliella 
salina CNM-AV-02 la cultivare pe mediul mineral cu concentraţia  nală a clorurii de 
sodiu de 20% este de 82 mg/l, iar pe mediul cu concentraţia  nală NaCl de 24% - 98 
mg/l. În rezultatul experienţelor efectuate au fost stabilite unele variante ale mediului 
de cultivare a microalgei Dunaliella salina CNM-AV-02 pentru a obţine cu 20-30% 
mai multe lipide. Din punct de vedere teoretic, în biomasa care a crescut în condiţii de 
hipersalinitate se sintetizează intens acizii graşi saturaţi, mono- şi polienici şi structurile 
corespunzătoare din glicolipide [14].

Studiile asupra importanţei fosfolipidelor pentru Dunaliella au stabilit că şocul 
hipoosmotic minimalizează conţinutul acidului fosfatidic în lipsa creşterii concentraţiei 
fosfatidil inozitolului. Fosfatidil inozitolul creşte în primele câteva minute ale şocului 
apoi scade treptat până la valorile normale sau sub nivelul acestora. Se presupune că în 
reacţia de răspuns morfologic şi metabolic al celulelor microalgale la stresul salin care 
se manifestă prin creşterea concentraţiei de glicerol şi mărirea în volum a celulelor, sunt 
implicate inozitol fosfolipidele [10]. Acelaşi autor a stabilit că în condiţiile optimale 
de cultivare, metabolismul fracţiei inozitol fosfolipide este mult mai rapid decât a altor 
fosfolipide din Dunaliella. 

Suplimentarea mediului cu clorură de sodiu are efectul sporirii treptate a salinităţii 
care este urmată de creşterea moderată a concentraţiei glicerolului de la 27% până la 80% 
în biomasă [14]. Putem presupune o oarecare modi care în fracţiile fosfolipidelor.

Cromatogra a lipidelor microalgale pentru detectarea lipidelor polare, neutre şi a 
glicolipidelor a evaluat o stabilitate relativă a raportului fracţiilor lipidice (tabelele 3 
şi 4).

Raporturile fracţiilor lipidice sunt constante pentru toate variantele experienţelor cu 
utilizarea concentraţiilor iniţiale de 8% şi 12% NaCl şi cu adăugarea clorurii de sodiu 
la mijlocul şi sfârşitul fazei creşterii exponenţiale (tab. 5). 

Din rezultatele prezentate devine evidentă stabilitatea fracţiilor fosfolipidelor. Se 
schimbă cantitatea lipidelor, dar rămâne neschimbat raportul fracţiilor lipidice şi cel al 
fracţiilor fosfolipidelor. 
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Tabelul 3. Compoziţia lipidelor (%) a algei Dunaliella salina CNM-AV-02 la cultivare pe 
mediul cu concentraţia iniţială de 8% şi inducerea hipersalinităţii

Fracţii lipide, % Dunaliella salina CNM-AV-02
Martor* Var. 1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6

lipide neutre 57,00 57,32 57,20 56,84 56,94 57,00 57,34
lipide polare 43,00 42,68 42,80 43,16 43,06 43,00 42,66

* descrierea variantelor –vezi  gura 1

Tabelul 4. Compoziţia lipidelor (%) a algei Dunaliella salina CNM-AV-02 la cultivare pe 
mediul cu concentraţia iniţială de 12% şi inducerea hipersalinităţii

Fracţii lipide, % Dunaliella salina CNM-AV-02
Martor* Var. 1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5

lipide neutre 57,48 57,89 58,00 57,33 57,20 57,45
lipide polare 42,52 42,11 43,00 42,67 42,80 42,55

* descrierea variantelor –vezi  gura 2

Tabelul 5. Conţinutul fracţionar a lipidelor polare la Dunaliella salina CNM-AV-02 (şase 
variante experimentale al mediului cu concentraţia iniţială de 8% NaCl)

Componentul Var 1
(43,0%)

Var 2
(42,68%)

Var 3
(42,80%)

Var 4
(43,16%)

Var 5
(43,0%)

Var 6
(42,66%)

1. Fosfatidil inositol 3,02 3,1 3,02 3,0 3,0 3,0

2. Fosfatidil colina 2,98 2,90 3,14 2,86 3,02 3,2

3. Fosfatidil etanolamina 3,2 3,12 3,0 3,08 3,06 3,0

4. Acid fosfatidic 15,42 15,72 15,66 16,0 15,65 15,24

5. Fosfatidil glicerol 18,38 17,94 17,98 18,22 18,31 18,22
* descrierea variantelor –vezi  gura 1

Prin urmare, cultivarea dunalielei pe mediile în care concentraţia iniţială a clorurii 
de sodiu este de 8%, iar cea  nală de 12, 16 şi 20%, nu modi că pro lul lipidelor. 
Rezultatele obţinute con rmă stabilitatea componenţei lipidice în celula algală, 
modi carea de scurtă durată şi revenirea lor ulterioară la normă. De aceea, putem 
a rma că glicerolul este veriga principală a răspunsului osmotic, iar acesta din urmă 
este sintezat din hidraţii de carbon. Datorită acestui stres salin nu este afectată structura 
şi componenţa lipidelor. Rezultatele cromatogra erii lipidelor polare obţinute din 
lipidele extrase din biomasa de dunalielă cultivată pe mediul cu concentraţia iniţială de 
12% NaCl nu au indicat careva modi cări esenţiale în spectrul fosfolipidelor (tab. 6). 

Tabelul 6. Conţinutul fracţionar a lipidelor polare în Dunaliella salina CNM-AV-02 
(cinci variante experimentale a mediului cu concentraţia iniţială de12% NaCl)
Componentul Var 1

(42,11%)
Var 2

(43,00%)
Var 3

(42,67%)
Var 4

(42,80%)
Var 5

(42,55%)

1. Fosfatidil inositol 3,0 3,08 3,02 3,0 3,08

2. Fosfatidil colina 3,04 3,06 3,04 3,02 3,06

3. Fosfatidil etanolamina 3,02 3,07 3,0 3,0 3,09

4. Acid fosfatidic 15,22 15,53 15,66 15,34 15,26

5. Fosfatidil glicerol 17,83 18,26 17,95 18,26 18,02

* descrierea variantelor –vezi  gura 2
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A fost stabilit acelaşi tablou al repartizării fracţiilor de fosfolipide, care nu se 
modi că sub acţiunea salinităţii mediului de cultivare. Fosfatidil glicerolul şi acidul 
fosfatidic variază în limita a 2-3%. Deci, putem deduce că aceste variaţii se încadrează în 
limitele variaţiilor obişnuite ale fosfolipidelor, sau sunt în limitele erorilor metodice.

În concluzie putem a rma că inducerea stresului salin la Dunaliella salina CNM-
AV-02 sporeşte considerabil concentraţia lipidelor în biomasă, dar nu modi că spectrul 
lor. Ponderea fracţiilor lipidice şi în special a fosfatidil inozitolului şi fosfatidil colinei 
rămâne neschimbată. 
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