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Introducere

În ultimii ani se acordă o atenţie sporită valori cării principiilor active antioxidante 
de origine naturală, astfel ca carotenoizii,  avonoizii, fenolii, surse importante ale căro-
ra sunt considerate şi microalgele [2, 4, 5, 9, 12]. Explorarea biomasei cianobacteriene 
şi microalgale cu un conţinut sporit de microelemente antioxidante este la fel, una din 
direcţiile relativ noi în  cobiotehnologie [7, 12]. De nite de către cercetători ca bioele-
mente, dotate cu rol catalitic, non-catalitic şi de structură, speci citatea şi indispensabi-
litatea lor este determinată de includerea în enzime, hormoni şi vitamine, iar în dozele 
biotice ele sunt dotate cu acţiuni de catalizare a proceselor de oxidare radical-libere 
enzimatice sau non-enzimatice [1, 3, 8, 15]. 

Fierul este unul din principalele bioelemente antioxidante, carenţa lui  ind printre 
cauzele anemiei, dar şi a disfuncţiilor imune. Fierul convertit în compuşi bioorganici 
se  include efectiv în metabolismul de biosinteză celulară, în măsura necesităţilor  zi-
ologo-metabolice ale organismului. Fe ascorbat peroxidaza şi în special, Fe-superoxid 
dismutaza (Fe-SOD) sunt printre compuşii cu rol principal în distrugerea radicalilor 
liberi[15].

Zincul este considerat al doilea bioelement antioxidant ca  semni caţie şi ca pre-
zenţă în organism. Fiind metabolizat în structura unor proteine cu rol catalitic şi de 
transport, semni caţia lui este strâns legată de participarea la reacţiile enzimatice din 
interiorul celulei. Mecanismul activităţii biologice înalte a zincului este legat de sta-
bilitatea legăturilor coordinative cu majoritatea liganzilor intracelulari. Prin capaci-
tatea sa înaltă de complexare, el stabilizează structura unor proteine neenzime aşa ca 
α-macroglobulinele şi metalotioneinele, precum şi glicoproteine cum ar   insulina. Prin 
stabilizarea structurilor intracelulare - ribozomi şi biopolimeri zincul joacă un rol im-
portant în mecanismul eredităţii [15]. Microalga verde  Haematococcus pluvialis este 
printre obiectele biotehnologice de interes comercial  sporit,  ind explorată în calitate de 
sursă preţioasă de principii active antioxidante, dar  capabilă să acumuleze şi să metabo-
lizeze şi ionii metalelor, inclusiv  erul şi zincul, incluzându-le în propriile structuri ce-
lulare. Pornind de la semni caţia acestor două bioelemente pentru procesele metabolice 
şi  ziologice în organismul uman, precum şi din oportunitatea elaborării de noi produse 
nutraceutice şi remedii medicamentoase cu conţinut de principii bioactive şi  er şi zinc cu 
efecte sanogene similare  au fost întreprinse cercetări în direcţia modelării capacităţii de 
acumulare de către hematococ a  erului  şi zincului - în perspectiva valori cării biomasei, 
conform procedeelor elaborate drept sursă de noi preparate cu proprietăţi polivalente, cu 
proprietăţi antioxidante, antianemice şi  imunomodulatoare. 
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Materiale şi metode 

Drept obiect de studiu a servit tulpina de colecţie a algei verzi Haematococcus 
pluvialis CNM-AV-05. Tulpina a fost cultivată pe mediul nutritiv RD la temperatura de 
26˚C, la iluminare constantă de 1500 lx cu agitare periodică, timp de 10 zile [6].  

Pentru cercetări au fost selectaţi o serie de compuşi coordinativi ai Fe(III), sintetizaţi 
şi oferiţi de către academicianul Constantin Turtă şi doctorul în chimie Ana Lăzărescu. 
Compuşii coordinativi nominalizaţi au fost introduşi în mediul nutritiv speci c  creşterii 
şi dezvoltării tulpinii microalgale utilizate până la inocularea culturii, concentraţiile 
testate  ind de la 5 la 35 mg/l cu intervalul între variante de 5 mg/l. În calitate de 
reglatori ai creşterii productivităţii şi sursă de zinc au fost utilizaţi compuşi coordinativi 
ai Zn(II) cu aminoacizii: alanina, serina, glicina, în concentraţii de la 1mg/l la 20mg/l. 
Compuşii au fost oferiţi pentru studii de către doctorul în chimie Ludmila Ciapurina.

Productivitatea hematococului a fost determinată gravimetric, iar cantiatea de zinc 
acumulat în biomasă  spectrofotometric, confrom procedeului descris[13].

Toate experienţele au fost executate în 3 repetări. Calculul matematic şi veridicitatea 
statistică s-a efectuat utilizând posibilităţile Microsoft Of ce Excel.

Rezultate şi discuţii

Procesele de producere a biomasei de microalge - sursă de  er şi zinc bioconvertit 
revin în centrul cercetărilor biotehnologice în  oportunitatea producerii unor produse 
bioactive noi polivalente. Mecanismele de transport şi acumulare a  erului la 
cianobacterii  şi alge sunt foarte puţin studiate în comparaţie cu alte organisme. Sunt 
cunoscute cercetările recente în ce priveşte transportul metalelor de tranziţie, inclusiv 
şi a  erului la alga verde Chlamydomonas reinhardtii [11]. Astfel,  transportul  erului 
ţine de  prezenţa unor  grupe speciale de transportatori  membranari (ionofori feric 
speci ci - siderofori) capabili de a extrage ionii de  er din mediul nutritiv şi de a-i  
transporta în interiorul celulei. Odată ajunşi  în interior, ionii de  er necesită a    prinşi 
de unii complecşi celulari macromoleculari,   ind metabolizaţi apoi în structura unor  
proteine, peptide, aminoacizi, polizaharide, datorită interacţiunii cu grupările hidroxil-
(OH) ai alcoolilor primari şi secundari, cetogrupele- (COH), precum şi cu grupările 
hidroxil aminice (N-OH), cu  restul acetat (COO‾), punţile disul dice (SH ‾,–S–S–) etc. 
Prin urmare, acumularea, transportul şi păstrarea  erului intracelular necesită  a    bine 
reglată pentru asigurarea prezenţei a cît mai puţin  er liber,  ind complexat în aşa fel 
încît să  e solubilizat uşor pentru mobilizarea şi păstrarea lui ulterioară. 

Nivelul şi condiţiile acumulării  erului în biomasa de hematococ la cultivarea lui în 
prezenţa compuşilor coordinativi ai Fe(III) cu aminoacizii  au fost  studiate în raport cu 
cantiatea de biomasă produsă – unul din indicii tehnologici de bază care caracterizează 
starea culturii şi denotă integritatea ei funcţională. 

Conform analizei generale a datelor, la cultivarea hematococului în prezenţa 
compuşilor coordinativi nominalizaţi pentru studiu, pe fonul unei creşteri semni cative 
a cantităţii de biomasă  microalgală se determină şi un conţinut destul de înalt al  erului 
acumulat în biomasă  în toate probele expuse estimărilor cantitative.

Figura 1 re ectă rezultatele obţinute la cultivarea hematococului  în prezenţa  
alaninatului şi glicinatului de Fe(III). Pentru toate concentraţiile utilizate ale alaninatului 
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a fost obţinută o cantitate de  biomasă, care o depăşeşte pe cea a martorului cu 20-31%, 
deosebirile dintre probele cu diferită concentraţie a compusului  ind nesemni cative. 
În acelaşi timp menţionăm, că pentru toate concentraţiile testate cantitatea de biomasă 
se deosebeşte semni cativ de cea obţinută în proba martor (P<0,01). Cantitatea  erului 
acumulată în biomasa de hematococ variază în limite foarte mari – de la 0,12 până 
la 0,80% din biomasa absolut uscată, cantitatea maximală obţinându-se în cazul 
concentraţiilor mari de compus de  er (III) utilizat în mediu.  

Figura 1. Productivitatea Haematococcus pluvialis şi cantitatea de  er acumulat în 
biomasă la utilizarea alaninatului  şi glicinatului de Fe (III).

Rezultatele experimentale nu prezintă deosebiri esenţiale  şi în cazul  utilizării în 
calitate de sursă de  er a alaninatului de  er,  ind exprimate de asemenea prin sporirea 
productivităţii în limitele a 20-30% faţă de martor şi prin acumularea unei cantităţi de 
 er în biomasă de până la 0,8% din biomasa absolut uscată. Sporirea concentraţiilor 
compuşilor de  er cu aminoacizii poate   continuată în cazul când se prognozează ob-
ţinerea unei cantităţi maximale de  er metabolizat în calitate de unic produs al acestui 
poces. Avantajul principal, însă, al  tehnologiilor complexe de cultivare a microalgelor 
este obţinerea a  mai multe produse în cadrul unuia şi aceluiaşi ciclu tehnologic. Prin 
urmare, este important de a corela rezultatele pentru a obţine un număr optimal de pro-
duse şi în cantităţi optimale. Deoarece Haematococcus pluvialis este cercetat în primul 
rând în calitate de sursă de astaxantină, iar producerea ei maximală are loc anume în 
aceste limite de concentraţii ale compuşilor, o sporire continuă a cantităţii de compus 
nu este necesară. 

În  gura 2 sunt prezentate rezultatele obţinute la suplimentarea mediului pentru 
cultivarea hematococului cu diferite cantităţi de treoninat şi valinat de Fe(III).  În cazul 
treoninatului valorile înregistrate atât pentru productivitate, cât şi cele pentru cantitatea 
de  er sunt în corespundere cu presupunerile noastre şi cu rezultatele obţinute anterior 
pentru alţi compuşi ai Fe(III).  Astfel, biomasa obţinută este cu 23-31% mai mare, iar 
cantitatea de  er acumulată este 0,76% BAU. Similar primelor două cazuri deosebirile 
dintre  ecare  din variantele experimentale şi martor sunt veridice la nivelul P<0,01. 

Utilizarea valinatului de  er (III) asigură creşterea cantităţii de cişti roşii obţinuţi cu 
20-30%  faţă de martorul fără adaos de compus coordinativ. Valorile obţinute, ca şi în 
cazurile anterioare se deosebesc esenţial în cazul martorului şi a  ecărei dintre varian-
tele experimentale (P<0,01), în timp ce deosebirile dintre variantele suplimentate sunt 
statistic neveridice. Cantitatea maximală  de  er, care poate   obţinută în această serie 
de experinţe este cea de 0,72%, în rezultatul aplicării unei cantităţi de 35 mg/l valinat 
de  er (III) ( g.2).
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Figura 2. Productivitatea Haematococcus pluvialis şi cantitatea de  er acumulat  în 
biomasă la utilizarea treoninatului  şi valinatului de Fe (III).

Analiza generală a rezultatelor prezentate permite a conchide, că compuşii coordinativi 
ai Fe(III) cu alanina, glicina, valina şi treonina suplimentaţi la mediul de cultivare în 
intervalele de concentraţie de la 5 la 35 mg/l manifestă capacitatea de a spori acumularea 
de biomasă cu 20-32% faţă de proba de referinţă.  Acest lucru poate   explicat  prin 
faptul, că  ind uşor accesibil pentru celule microalgale, în forma compuşilor coordinativi, 
 erul pătrunde în celule şi se implică în procesul de sinteză a cloro lei şi de asamblare 
a membranelor tilacoidale funcţionale, sporind în aşa mod intensitatea fotosintezei şi ca 
urmare, mărind productivitatea. Faptul, că pentru toţi cei 4 compuşi coordinativi studiaţi 
deosebirile dintre valorile cantitative ale biomasei sunt nesemni cative din punct de 
vedere statistic şi nu cresc odată cu sporirea concentraţiei lor în mediu, indică asupra  
„saturării”  ziologice a mediului cu metalul dat. Aceasta înseamnă, că chiar cantităţile 
minime utilizate în experienţe sunt su ciente pentru a obţine un efect maximal, iar 
sporirea continuă a concentraţiei  compusului  în mediu este lipsită de sens. Mai mult 
ca atât, experienţa noastră în domeniul testării compuşilor coordinativi în calitate de 
stimulatori şi reglatori ai proceselor biosintetice la organismele fotosintezatoare arată, 
că concentraţiile mari ale compuşilor coordinativi în mediile nutritive provoacă o stare 
de stres, intensitatea căruia diferă în dependenţă de obiectul de studiu şi de compusul 
testat.  Cantitatea  erului în biomasa obţinută în asemenea mod este de asemenea destul 
de importantă şi constituie în cazul aplicării concentraţiilor de 35 mg/l de compus până 
la 0,8% din componenţa biomasei uscate,  ind astfel, pe lângă alte performanţe şi o sursă 
de  er.

Efectele zincului asupra proceselor metabolice ale microalgelor au fost elucidate de 
către mai multe studii. A fost stabilit, că lipsa sau insu cienţa zincului inhibă esenţial 
creşterea şi acumularea biomasei la diferite specii de microalge. De asemenea, a fost 
demonstrat, că compuşii care conţin zinc asigură un spor al productivităţii, precum 
şi modi cări semni cative ale componenţei biochimice a biomasei unor asemenea 
microalge ca Porphyridium cruentum, Dunaliella salina, cianobacteriile Spirulina 
platensis, Nostoc linckia.  Este de menţionat, că comparativ cu alte metale, indiferent 
de timpul de întroducere a metalului în mediu, zincul în microcantităţi îşi manifestă 
efectul stimulator în concentraţii mici (de pînă la 20mg/l) şi numai în faza staţionară de 
creştere a microalgelor, în cea a creşterii exponenţiale efectul  ind diminuat. [12].
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Unii autori explică acest lucru prin cuplarea concurentă a biomoleculelor 
membranare cu alte metale bivalente, ceea ce diminuiază biodisponibilitatea metalului 
pentru reacţiile metabolice [8]. 

Din aceste considerente, în cazul  utilizării compuşilor coordinativi ai Zn(II) cu 
aminoacizi la cultivarea hematococului au fost utilizate concentraţiile de pînă la 20mg/l. 
La analiza datelor experimentale se determină un tablou destul de omogen, ca şi în 
cazul compuşilor coordinativi ai Fe(III) cu aminoacizii, dar cu accente deplasate. Astfel, 
compuşii coordinativi ai Zn(II) asigură un nivel al productivităţii în limitele martorului 
ori puţin mai mari, pe când compuşii Fe(III) induc o creştere vădită a productivităţii. 
Acumularea zincului, ca şi a  erului în biomasa de hematococ creşte odată cu sporirea 
concentraţiei de compus în mediu.

În  gura 4 sunt re ectate rezultatele obţinute la utilizarea compuşilor coordinativi ai 
Zn(II) cu serina. Pentru toate cele 3 variante de compuşi se obţine o cantitate de biomasă 
în limite cantitative care nu depăşesc şau depăşesc neesenţial cantitatea de biomasă în 
proba martor. Pentru majoritatea variantelor examinate diferenţele depistate sunt în 
limitele greşelii statistice. În acelaşi timp, în cazul L-serinatului de Zn se înregistrează 
o creştere importantă a biomasei – cu 19% (P<0,05) la aplicarea concentarţiei de 10 
mg/l. Cantitatea zincului acumulat în toate variantele experimentale este semni cativ 
mai mare comparativ cu cantitatea obţinută în probele martor.

Figura 4. Productivitatea  Haematococcus pluvialis şi cantitatea de zinc acumulat în 
biomasă la utilizarea serinatului Zn (II).

La utilizarea alaninaţilor de Zn (II), rezultatele obţinute sunt comparabile cu cele din 
cazul utilizării serinatului de Zn (II) ( g. 4). Nivelul maximal statistic veridic (P<0,05) 
de acumulare al biomasei se obţine numai la adăugarea   L - alaninatului de zinc, acesta 
 ind destul de modest pentru culturile microbiene (cu 12 - 13% faţă de martor). Ceilalţi 
izomeri ai alaninatului de Zn(II) nu in uenţează productivitatea, rezultatele obţinute 
încadrîndu-se în limitele variantei martor. 

Figura 5 prezintă rezultatele valori cării compusului coordinativ al Zn(II) în care 
ligandul este reprezentat doar de glicină, iar în ceilalţi doi, pe lângă glicină se conţin 
izomeri ai serinei. Pentru această serie de compuşi, sporul statistic veridic al cantităţii 
de biomasă numai în cazul glicinato-D-serinatului de zinc, în celelalte cazuri valorile 
productivităţii înregistrate în probele experimentale indicând valori la nivelul probei 
martor. 
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Figura 5.  Productivitatea Haematococcus pluvialis şi cantitatea de zinc acumulat în 
biomasă la utilizarea alaninatului Zn (II).

Figura 6. Productivitaea  Haematococcus pluvialis şi cantitatea de zinc acumulat în 
biomasă la utilizarea glicinaţilor de Zn (II).

Figura 7. Schema de realizare a procedeelor de obţinere a biomnasei de hematococ 
cu conţinut prognozat de zinc şi  er  ca parte componentă efectivă la cultivarea 
Haematococcus pluvialis.



127

Astfel, se poate conchide, că  compuşii zincului cu glicina nu in uenţează  vizibil  
activitatea metabolică a culturii de hematococ. Similar celorlalţi compuşi coordinativi ai 
zincului cu aminoacizii, compuşii cu glicină, la fel, asigură un nivel sporit de acumulare 
a zincului în biomasa de hematococ. Pe baza rezultatelor studiului realizat,  cu utilizarea 
compuşilor coordinativi ai Fe(III) şi Zn(II), au fost elaborate două procedee de obţinere 
a biomasei de hematococ cu conţinut prognozat de zinc şi  er  ca parte componentă 
efectivă care se succed  în  mai multe variante, în funcţie de  compusul utilizat la cultivarea 
microalgei ( g. 6).

În concluzie vom menţiona, că microalga verde Haematococcus pluvialis poate 
  considerată o sursă naturală non convenţională de bioelemente  prin capacitatea sa 
demonstrată  de  a  le acumula în cantităţi sporite, iar procedeele de obţinere a biomasei 
de hematococ care  asigură acumularea maximală a bioelementelor  er (0,7-0,8% BAU) 
şi zinc (0,5%BAU) pot   incluse în circuitele tehnologice de obţinere a bioproduselor 
noi valoroase cu proprietăţi polivalente: antioxidante, imunomodulatoare, antianemice, 
antiin amatoare, ş.a. 
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CERCETĂRI BIOTEHNOLOGICE PRIVIND OBŢINEREA  
PRODUSELOR STEROLICE PE BAZĂ DE DROJDII

Usatîi Aga a, Molodoi Elena

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Sterolii au un rol important în organizarea structurală şi activitatea vitală a tuturor 
organismelor vii, inclusiv a microorganismelor. Ca parte componentă a protoplastului, 
sterolii posedă o înaltă activitate biologică, formând împreună cu proteinele şi glucidele 
macrocompuşi. Un alt aspect important, este faptul că aceştia exercită rolul de reglatori 
în procesul de peroxidare a componentelor lipidice din membrană. Sterolii sunt 
localizaţi în unele organite celulare (mitocondrii, microsomi), se pot găsi în stare liberă 
sau esteri caţi cu acizii graşi înalt moleculari [1].

Sterolii sunt monoalcooli ciclici, care derivă de la o hidrocarbură policiclică - 
steran, nucleul de bază  ind de natură ciclopentanperhidrofentrenică. Aceştia conţin 
în moleculă şi alte elemente constitutive: la C

3
 au o grupare hidroxilică (OH) care le 

conferă statutul de alcooli secundari; la C
17

 au  xată o catenă laterală formată din 8-10 
atomi de carbon care se termină printr-un radical izopropilic; la punctele de legătură 
dintre cicluri, respectiv la C

10
 şi C

13
, sunt  xaţi doi radicali metil, notaţi C

18
 şi C

19
, 

aceşti substituenţi numindu-se metili angulari; ciclurile şi catena laterală pot   complet 
saturate sau pot conţine 1-3 legături duble [11]. 

În funcţie de sursele naturale din care se extrag, sterolii se clasi că în zoosteroli 
(steroli de origine animală),  tosteroli (steroli de origine vegetală), micosteroli 
(sterolii microorganismelor). Sterolul speci c vertebratelor este colesterolul (C

27
H

46
O), 

răspândit în toate celulele şi lichidele organismului. Acesta îndeplineşte o serie de funcţii 
vitale: participă la sinteza acizilor biliari, hormonilor suprarenalelor, la neutralizarea 
toxinelor bacteriene, normalizează permeabilitatea membranelor celulare (prin reglarea 
procesului de osmoză şi difuzie), posedă proprietăţi antihemolitice, iar sub acţiunea 
razelor ultraviolete se transformă în colecalciferol (vitamina D

3
), care contribuie la 

formarea unui ţesut osos de calitate şi în lipsa căreia apare rahitismul la copii. O parte 
de colesterol se sintetizează în organism de către diferite celule ale ţesuturilor, iar alta 
pătrunde cu alimentele [2, 24].

Alţi reprezentanţi ai grupului de steroli sunt  tosterolii, parte componentă a lipidelor 
ce intră în structura plantelor şi au o compoziţie similară cu a colesterolului (diferenţa 
constă în existenţa unui grup suplimentar etil). Toate plantele, inclusiv corpurile de 
fructi care conţin compuşi sterolici, printre care mai frecvent se întâlneşte sitosterolul 


