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Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele studiului modificării producerii de biomasă și carotenoizi 
de către alga verde Haematococcus pluvialis CNM-AV-05 pe durata ciclului de cultivare, 
sub influența diferitor concentrații ale compușilor coordinativi ai Co(II) cu baze Schiff. 
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Conform rezultatelor studiului, modificarea producerii de biomasă (reducere, sporire) pe 
durata celor trei faze ale ciclului vital: celule verzi mobile (faza vegetativă), ciști bruni 
și ciști roșii (faza de aplanospor) demonstrează acomodarea culturii de hematococ la 
compușii suplimentați la mediul de cultivare. Sinteza carotenoizilor intervine drept unul 
din factorii importanți în studiul statutului antioxidant al hematococului. Acumularea 
lor în exces reprezintă o reacție de răspuns la prezența metalocomplexelor de Co (II) cu 
bazele Schiff testate, care se implică în procesele de biosinteză, sau o reacție de adaptare 
la avalanșa de radicali formați în procesul de adaptare. 
Cuvinte cheie: Haematococcus pluvialis, metalocomplexe, biomasă, carotenoizi. 
Depus la redacție 30 mai 2014.
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Introducere
Pe durata ciclului vital cultura de Haematococcus pluvialis trece prin trei faze de 

dezvoltare care se deosebesc atât morfologic, cât și fiziologic, prin activitatea biosintetică. 
Unul din parametrii biochimici principali care pe durata ciclului vital al algei suportă 
anumite modificări este conținutul de carotenoizi. Cele mai pronunţate schimbări în 
procesul de închistare au loc la acumularea masivă în cişti a cetocarotenoizilor roşii. În 
celulele verzi predomină clorofila, iar dintre pigmenţii galbeni – luteina, β-carotenul, 
violaxantina şi neoxantina [7]. Transformarea pigmenţilor şi acumularea astaxantinei 
este descrisă ca fiind un proces rapid şi intens. În ciştii roşii astaxantina constituie 98% 
din totalul carotenoizilor. 

Acumularea carotenoizilor extracloroplastidiali, şi localizarea lor periferică în 
celulă indică asupra acţiunii fotoprotectoare a lor [6]. Speciile reactive de oxigen induc 
reacţiile de stingere a radicalilor activi, astaxantina reprezentând unul din componentele 
esenţiale ale acestui proces [1-4]. Prin urmare, acumularea de astaxantină reprezintă 
răspunsul celular la stresul provocat de iluminarea excesivă şi de insuficienţa nutrienţilor 
[9]. În condiții normale, când are loc acumularea radicalilor activi, ca rezultat a reducerii 
conținutului de nutrienți, carotenoizii acumulați în faza vegetativă sunt transformați în 
astaxantină, pentru a reduce efectul radicalilor activi. 

Menținerea culturii de hematococ pe durata fazei vegetative, când activitatea 
biosintetică intensă este însoțită de acumularea speciilor reactive de oxigen, este 
rezultatul unei implicări active a componentelor antioxidante și nu în ultimul rând a 
pigmenților galbeni.

Printre principalii factori, care modifică esenţial statutul antioxidant al organismelor 
acvatice este prezenţa în mediu a ionilor metalici, în special ai metalelor cu valenţa 
variabilă, aşa ca fierul, cobaltul, cuprul ş.a. În ultimii ani, substituirea sărurilor minerale 
ale metalelor cu compuşii coordinativi este recunoscută drept una dintre cele mai 
eficiente tehnici biotehnologice contemporane. Metalocomplexele posedă toxicitate 
redusă, se caracterizează prin biodisponibilitate sporită și pot fi utilizate drept factori de 
reglare la cultivarea microalgelor, în calitate de stimulatori sau inhibitori ai proceselor 
oxidative. 

 Scopul prezentei lucrări a constat în studierea modificării producerii de biomasă 
și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis CNM-AV-05 pe durata 
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ciclului de cultivare sub influența diferitor concentrații ale compușilor coordinativi ai 
Co(II) cu baze Schiff. 

Materiale şi metode
Obiectul de studiu a fost tulpina algei verzi Haematococcus pluvialis CNM-AV-05 

depozitată în Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene de pe lângă Institutul 
de Microbiologie și Biotehnologie al Academiei de Științe a Moldovei. 

Alga a fost cultivată pe mediul mineral lichid RD cu următoarea componenţă a 
macroelementelor (g/l): NaNO3 - 0,3; KH2PO4 - 0,02; K2HPO4-0,08; MgSO4•7H2O - 
0,01; CaCl2 - 0,0474, NaCl - 0,02, şi microelementelor (mg/l): ZnSO4•7H2O - 0,0001; 
MnSO4•5H2O –0,0015; CuSO4•5H2O - 0,00008; H3BO3 - 0,0003; (NH4)6Mo7O24•4H2O 
–0,0003; FeSO4•7H2O - 9,3; Co(NO3)2 •H2O - 0,0002; EDTA –0,0075 [5]. 

Pe durata cultivării au fost respectați următorii parametri: temperatura de 27 ± 1°C, 
pH-ul 6,8 - 7,0, iluminarea la nivelul de 2500-3500 lx. 

În experienţe s-au folosit compuşii coordinativi ai cobaltului (II) cu baze Schiff 
sintetizați de către colaboratorii laboratorului Compuși coordinativi, șef laborator 
Bulhac Ion, doctor în chimie, Institutul de Chimie AȘM. 

Productivitatea Haematococcus pluvialis a fost determinată spectrofotometric, 
cu aplicarea lungimilor de undă corespunzătoare etapelor ciclului vital al culturii și 
recalculul unităților de densitate optică în g/l biomasă absolut uscată (BAU).

Conținutul de pigmenți a fost determinat spectrofotometric, conform procedeului 
descris de Tămaș V. și Neamțu G. [8].

Rezultate şi discuţii
Pentru a studia modificările produse în acumularea de biomasă și activitatea 

biosintetică (sinteza de carotenoizi) a microalgei verzi Haematococcus pluvialis pe 
perioada ciclului vital a fost selectată metoda de suplimentare a mediului de cultivare 
cu compuși coordinativi care să conțină un element favorabil culturii - cobaltul și unul 
toxic – bazele Schiff. 

Este cunoscut, că efectul final al compusului coordinativ depinde nu numai de 
natura, dar și de dozele aplicate ale lui. Astfel, pentru a obține un efect de stimulare a 
productivității și activității biosintetice în limitele potențialului fiziologic al culturilor 
de cianobacterii și microalge, compușii coordinativi deseori se administrează la 
mediul de cultivare în concentrații care nu depășesc doza de 10 mg/l. În experiențele 
cu compușii Co(II) cu bazele Schiff, în scopul obținerii unor modificări vizibile, au 
fost testate trei concentrații de compus: 10mg/l, 20mg/l și 30 mg/l. A fost analizată 
modificarea producerii de biomasă de hematococ la cele trei etape ale ciclului vital: 
celule verzi mobile (faza vegetativă), ciști bruni și ciști roșii (faza de aplanospor). 
Analiza rezultatelor cercetărilor pe etape a modificărilor în compoziția pigmenților 
pe durata ciclului vital al hematococului, a determinat fiecare etapă a ciclului vital în 
calitate de subiect de cercetare independent. Etapa celulelor verzi mobile este cea mai 
reprezentativă, deoarece pot fi monitorizate procesele biosintetice și respectiv, nivelul 
de implicare a compușilor coordinativi în reorientarea biosintetică a algei. 

La etapa ciștilor bruni, compușii testați pot influența viteza de transformare a 
pigmenților și stingerea radicalilor formați cu astaxantina. Spre finalul ciclului vital, 
biomasa rezultată poate determina toxicitatea compusului și capacitatea de acomodare 
a culturii.
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Rezultatele obţinute demonstrează caracterul diferit al acţiunii compuşilor 
coordinativi ai cobaltului cu bazele Schiff - [Co Schiff] asupra productivităţii 
hematococului în fazele ciclului vital. Astfel, la faza mobilă a ciclului de dezvoltare 
– 4 dintre cei 7 compuşi studiaţi, aplicați în concentrația de 10 mg/l s-au manifestat 
ca inhibitori ai procesului de creştere, intensitatea efectului de diminuare a procesului 
de acumulare a masei celulare verzi crescând în şirul: [Co Schiff]12 <[Co Schiff]13< 
[Co Schiff]7 < [Co Schiff]10, menţionând totodată, că în expresie procentuală, 
productivitatea a scăzut în mediu cu 10-28%, faţă de proba martor (Fig. 1).

Figura 1. Biomasa Haematococcus pluvialis, celule verzi, la cultivare în prezenţa 
compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff (10, 20, 30 mg/l).

Excepţie prezintă compusul [Co Schiff]9, care, a demonstrat un efect de stimulare 
asupra productivităţii hematococului la faza de celule mobile verzi, masa celulară verde 
constituind cu 50% mai mult decât masa celulară verde a probei martor. 

Pentru concentrațiile de 20 și 30 mg/l, rezultatele obținute sunt diferite. Compușii 
[Co Schiff]7 și [Co Schiff]13 continuă să se manifeste identic. Pentru ambele 
concentrații efectul manifestat este unul inert, producerea de biomasă fiind una similară 
probelor martor. Compușii [Co Schiff]8, [Co Schiff]10 și [Co Schiff]12 au menținut 
productivitatea sun nivelul martorului, ca și în cazul concentrației de 10 mg/l. Compusul 
apreciat ca unul cu efect de stimulare a creșterii, [Co Schiff]9, și-a menținut acest statut, 
în concentrația de 20 mg/l, producerea de biomasă constituind cu 25% peste nivelul 
martorului. 

Şi pentru faza de cişti bruni, creşterea nivelului biomasei acumulate s-a produs 
doar la cultivarea hematococului în prezenţa unui singur compus coordinativ dintre 
cei selectaţi pentru investigații - [Co Schiff]8 (10 mg/l) (Fig. 2). În cazul dat, valoarea 
conținutului de biomasă este de 1,22 g/l cişti bruni, ceea ce este cu 31% mai mult 
decât în proba martor. Trei dintre compuşii coordinativi ai cobaltului - [Co Schiff]7,  
[Co Schiff]9 şi [Co Schiff]11, au modificat neesenţial procesul de acumulate a biomasei, 
el fiind la nivelul probei martor, pe când compusul [Co Schiff]10 a redus acumularea 
biomasei cu 21%.

Concentrațiile de 20 și 30 mg/l s-au manifestat, în majoritatea cazurilor similar 
concentrației de 10 mg/l, pentru concentrațiile de 20 mg/l determinându-se un efect 
stimulator mai evident. Astfel, compușii [Co Schiff]10 și [Co Schiff]12 au favorizat 
producerea de biomasă de hematococ cu 24-18%. Compusul [Co Schiff]7 a sporit 
producerea de biomasă cu peste 57%, efect caracteristic pentru concentrația de 20 mg/l 
și cu 29%, la aplicare în concentrația de 30 mg/l.
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Figura 2. Biomasa Haematococcus pluvialis, ciști bruni, la cultivare în prezenţa 
compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff (10, 20, 30 mg/l).

Se poate rezuma deci, că compusul coordinativ [Co Schiff]10, aplicat în concentrația 
de 10 mg/l, se manifestă ca inhibitor al creşterii şi dezvoltării microalgei, dat fiind că 
inhibă productivitatea atât la faza mobilă, cât şi în cea de cişti bruni. Concentrațiile de 
20 și 30 mg/l s-au manifestat drept unele inerte, efectul de asemenea, fiind similar pentru 
ambele faze studiate. Compusul [Co Schiff]11, la fel, este un compus inert, deoarece 
nu modifică semnificativ productivitatea microalgei, valoarea ei fiind similară valorii 
productivităţii hematococului în proba martor, tablou caracteristic ambelor etape ale 
ciclului vital. Pentru compuşii [Co Schiff]7, [Co Schiff]8 şi [Co Schiff]9, diapazonul 
efectelor exercitate asupra nivelului productivităţii hematococului la cele două etape de 
dezvoltare ale lui este unul divers: de la inhibitor la inert şi până la stimulator. Astfel, 
efectul compusului [Co Schiff]7 a fost unul inhibitor la faza celulelor mobile verzi, care, 
pe parcursul dezvoltării a fost anihilat şi într-un final, nivelul biomasei produse la etapa 
ciştilor bruni a fost readus la nivelul martorului în cazul concentrației de 10 mg/l și unul 
stimulator în cazul concentrațiilor de 20 și 30 mg/l – efect care a fost înregistrat doar 
pentru faza ciștilor bruni. Efectul toxic manifestat de compus în cazul celulelor verzi, 
vulnerabile din punct de vedere structural, a fost neglijat deja de celulele închistate, 
peretele celular constituind o barieră antişoc sigură, iar mecanismele de detoxifiere 
celulare au făcut faţă blocând componentele toxice acumulate anterior. 

Acţiunea compusului [Co Schiff]8 în doza de 10 mg/l a fost una inertă faţă de 
productivitatea celulelor verzi, iar în faza de închistare a hematococului a stimulat  
acumularea de biomasă, care a crescut cu 31%. Efectul stimulator fiind înregistrat 
numai pentru cultura în faza de ciști bruni și numai pentru concentrația compusului de 
10 mg/l. În cazul dat, peretele celular al hematococului, prin complexitatea structurii 
sale a favorizat prin careva mecanisme pătrunderea complexului în celulă. 

Contrar compuşilor [Co Schiff]7 și [Co Schiff]8, compusul [Co Schiff]9, a stimulat 
creşterea celulelor verzi mobile cu 50% în concentrația de 10 mg/l și cu 25% în 
concentrația de 30 mg/l, iar în continuarea ciclului vital, nivelul de productivitate a 
ciştilor bruni a scăzut, atingând valori similare probei martor, prin urmare, compusul 
dat nu poate fi calificat drept un stimulator al productivităţii Haematococcus pluvialis. 

Cea mai importantă fază a ciclului vital, din punct de vedere a complexității și valorii 
biologice a culturii de hematococ în calitate de obiect biotehnologic este faza ciștilor 
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roșii. La această etapă finală, o creștere a biomasei de hematococ a fost determinată în 
experiențele cu aplicarea compușilor: [Co Schiff]9 care în toate concentrațiile aplicate 
a indus o creștere a biomasei cu circa 25%, [Co Schiff]8 care în concentrația de 30 mg/l 
a dublat biomasa de ciști roșii și, [Co Schiff]12 care în concentrația de 20 mg/l a sporit 
productivitatea cu 72% (Fig. 3). 

Figura 3. Biomasa Haematococcus pluvialis, ciști roșii, la cultivare în prezenţa 
compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff (10, 20, 30 mg/l).

Reieșind din datele analizate asupra unui singur indice - biomasa, se poate rezuma 
despre efectul lipsit de toxicitate a compusului [Co Schiff]9 care în toate concentrațiile 
aplicate și la toate etapele monitorizate nu a diminuat productivitatea hematococului. 

Totodată vom menționa, că cele mai variate rezultate ale producerii de biomasă au 
fost determinate pentru concentrațiile compușilor de 20 și 30 mg/l.

Totuși, din punctul nostru de vedere, producerea de biomasă de către cultura de 
Haematococcus pluvialis în calitate de indice pentru studiul modificării statutului 
antioxidant al algei, este însă, insuficientă. Pentru hematococ cel mai valoros produs, 
atât pentru monitorizarea statutului antioxidant al algei, cât și din punct de vedere 
biotehnologic, este producerea carotenoizilor (beta-carotenul, luteina) care în final se 
transformă în astaxantină.

Faza vegetativă este una foarte activă biosintetic, când are loc sinteza componentelor 
constitutive. Carotenoizii sunt sintetizați și depozitați atât în tilacoide, cât și in corpurile 
lipidice. De aceea, în continuarea investigațiilor, în extractele etanolice obținute din 
biomasa de hematococ colectată în diferite etape ale ciclului vital a fost determinat 
conținutul de caroten. 

Analiza rezultatelor obținute demonstrează o stimulare puternică a sintezei 
carotenului în experiențele cu suplimentarea mediului de cultivare cu compușii  
[Co Schiff]9 și [Co Schiff]10 aplicați în concentrație de 20 mg/l. În primul caz sporul 
este de 4,4 ori, iar în al doilea – de 5,4 ori (Fig. 4).

Compusul [Co Schiff]9 și-a executat efectul de stimulare și în concentrația de 10 
mg/l, conținutul de caroten fiind cu 60% mai mare, comparativ cu conținutul carotenului 
determinat în proba martor. Compusul [Co Schiff]10 a stimulat sinteza carotenului  
(de circa 3,3 ori) și în concentrația de 30 mg/l.

Compușii [Co Schiff]11, [Co Schiff]12 și [Co Schiff]13, aplicați în concentrațiile 
testate s-au dovedit a fi sau inerți, sau pe post de inhibitori ai sintezei carotenului la 
etapa celulelor verzi mobile. 
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Figura 4. Conținutul de caroten în biomasa Haematococcus pluvialis (%, M), extract 
etanolic celule verzi, la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele 
Schiff (10, 20, 30 mg/l).

Pentru biomasa de hematococ colectată în faza ciștilor bruni, modificările în 
conținutul de caroten au evidențiat caracterul inert al concentrației de 10 mg/l pentru 
toți compușii cobaltului cu bazele Schiff testați (Fig. 5).

Figura 5. Conținutul de caroten în biomasa Haematococcus pluvialis (%, M), extract 
etanolic ciști bruni, la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele 
Schiff (10, 20, 30 mg/l).

Pentru compușii [Co Schiff]11, [Co Schiff]12 și [Co Schiff]13 a fost înregistrată o 
reducere a carotenului (abs, 450 nm) concomitent cu creșterea concentrației compusului. 
Concentrația de 20 mg/l nu s-a manifestat ca una de stimulare, indiferent de conținutul 
carotenului în faza mobilă. Compusul [Co Schiff]9 nu a rămas fidel efectului stimulator, 
conținutul de caroten fiind la nivelul probei martor. Valorile mari ale conţinutului de 
caroten, determinate pentru faza mobilă în experiențele cu compușii [Co Schiff]9 și  
[Co Schiff]10 nu au fost confirmate în faza de închistare. 

Următoarea etapă a cercetărilor noastre a constat în aprecierea conținutului 
de astaxantină. Concentrația de 10 mg/l a compușilor suplimentați la mediul de 
cultivare nu a modificat conținutul final de astaxantină în celulele ciștilor roșii de  
hematococ (Fig. 6).

Un spor al astaxantinei a fost înregistrat pentru majoritatea compușilor, aplicați 
în concentrația de 20 mg/l. În experiențele cu aplicarea compusului [Co Schiff]13, 
conținutul de astaxantină a crescut de 3 ori. Compușii [Co Schiff]8 și [Co Schiff]10 au 
sporit acumularea de astaxantină cu 58, 100 și 120%. Compușii cu efect de stimulare 
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a carotenogenezei [Co Schiff]9 și [Co Schiff]10 au indus sporul de astaxantină de 
2-2,6 ori. Concentrația de 30 mg/l a fost una cu efect de stimulare pentru compușii  
[Co Schiff]7, [Co Schiff]8 și [Co Schiff]9, iar pentru biomasa de ciști roșii, rezultați din 
experiența cu suplimentarea mediului de cultivare cu compus [Co Schiff]13 astaxantina 
a fost la nivelul de 45% din nivelul martorului.

Figura 6. Conținutul de astaxantină (AST) în biomasa Haematococcus pluvialis  
(%, M), extract etanolic ciști roșii, la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai  
Co cu bazele Schiff (10, 20, 30 mg/l).

La analiza rezultatelor obținute în prezentul studiu se pot deduce următoarele 
concluzii. Parametrii studiați: biomasa acumulată de hematococ și conținutul de 
carotenoizi, nu au capacitatea de a eticheta compușii aplicați ca fiind sau stimulatori, 
sau inhibitori ai proceselor biochimice, sau în totalitate toxici pentru cultura de 
hematococ. 

Doar o analiză comparativă a raportului dintre acumularea de biomasă și sinteza 
pigmenților carotenoizi de către hematococ în faza mobilă de creștere și faza de 
aplanospor ar stabili în dinamică evoluția efectului compușilor asupra culturii de 
hematococ. Modificarea producerii de biomasă (reducere, sporire) este un indice al 
acomodării culturii la compușii suplimentați la mediul de cultivare. Astfel, monitorizarea 
evoluției biomasei pe durata ciclului vital poate fi considerată importantă.

Faza ciștilor bruni are nevoie de un studiu mult mai detaliat. Implicarea compușilor 
coordinativi se poate manifesta prin modificarea duratei procesului de închistare care 
necesită monitorizarea raportului dintre celule verzi și ciști bruni la începutul închistării 
și a raportului ciști bruni-ciști roșii spre finalul fazei. Iată de ce, etapa ciștilor bruni poate 
fi considerată nereprezentativă pentru evaluarea modificărilor în statutul antioxidant al 
hematococului.

 Sinteza carotenului și transformarea lui în astaxantină intervine drept unul din 
factorii importanți în studiul statutului antioxidant al hematococului. Haematococcus 
pluvialis acumulează carotenoizii nu numai în tilacoizi dar și în structurile lipidice, 
carotenoizii, constituind astfel, pigmenți de constituire. Acumularea lor în exces poate 
fi considerată ca o reacție la stimulatori care se implică în procesele de biosinteză, 
sau ca o reacție de adaptare la avalanșa de radicali formați în procesul de adaptare. 
În cazul hematococului este posibilă urmărirea evoluției acumulării carotenului (faza 
vegetativă) și transformarea lui în astaxantină și consumul astaxantinei în anihilarea 
radicalilor persistenți (faza de aplanospor).
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