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Introducere

Printre microorganismele fototrofe utilizate în biotehnologiile moderne 
cianobacteriile şi microalgele ocupă un loc deosebit datorită componenţei lor 
valoroase.

De o atenţie sporită din partea cercetătorilor se bucură cianobacteria Spirulina 
platensis şi microalga verde Dunaliella salina utilizate cu succes în farmaceutică şi 
medicină [5, 10]. În cazul dunalielei sunt cunoscute în special metodele de bronzare 
artificială cu ajutorul preparatelor bogate în pigmenţi carotenoidici produşi din dunalielă 
sau metodele unicale de tratament, bazate pe utilizarea sării de baie îmbogăţită cu 
substanţe bioactive din aceeaşi algă, care are efecte curative ce pot concura cu sarea 
din Marea Moartă sau diverse argile minerale [9]. Aceste efecte se datorează prezenţei 
β-carotenului, care este un puternic antioxidant [2] şi un precursor al vitaminei A, 
precum şi glicerolului, ce intră în componenţa fosfolipidelor membranelor biologice 
[3].

Un avantaj al dunalielei este şi posibilitatea cultivării ei pe ape înalt mineralizate 
[4]. În acest context un aspect nou de cercetare prezintă cultivarea dunalielei pe lichide 
culturale obţinute în urma producerii biotehnologice a biomasei altor microalge 
şi cianobacterii. Aceste reziduuri bogate în substanţe minerale şi organice rămân 
neutilizate, transformându-se în deşeuri de producţie. Utilizarea lor este importantă 
atât din aspect ecologic, cât şi din punct de vedere economic.

Astfel, scopul cercetărilor noastre este reutilizarea lichidului cultural obţinut la 
cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în vederea obţinerii biomasei de dunalielă 
bogată în substanţe bioactive. Obiectivul prezentei lucrări este analiza componenţei 
chimice a mediului mineral Ben-Amotz şi a mediului organo-mineral produs din lichidul 
cultural al spirulinei şi studiul influenţei lor asupra productivităţii şi componenţei 
biochimice a microalgei verzi Dunaliella salina.

Materiale şi metode

Ca obiect de studiu a servit tulpina microalgei Dunaliella salina TEOD. CNMN-
AV-01 (Volvocales, Chlorophyta) cultivată pe mediul mineral Ben-Amotz [3] şi pe 
mediul organo-mineral fabricat în baza lichidului cultural al cianobacteriei Spirulina 
platensis (Nordst.) CNMN-CB-02.

Cultivarea s-a efectuat în baloane conice a câte 100 ml la temperatura 23-25 0C şi 
intensitatea luminii 4000 lucşi. Durata cultivării a fost de 10 zile [13, 14].

Studiul componenţei chimice a mediului nutritiv preparat din lichid cultural al 
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spirulinei a fost efectuat la Centrul Republican de Pedologie Aplicată, secţia Deservire 
Agrochimică şi controlul Fertilităţii Solului sub conducerea dr. în pedologie Gh. 
Grigheli. Analiza productivităţii şi componenţei biochimice a biomasei de Dunaliella 
salina cultivate pe mediul mineral şi organo-mineral a fost efectuat prin metode descrise 
de Rudic, 1993 [7, 11].

Rezultate şi discuţii

Mediul mineral Ben-Amotz include toate exigenţele nutritive ale microalgei 
Dunaliella salina asigurându-i nu doar creşterea şi dezvoltarea, dar şi acumularea 
substanţelor biologice valoroase [3]. Mediul nutritiv al spirulinei are tangenţe comune 
cu cel al dunalielei [7], fapt care a servit ca bază pentru reutilizarea ulterioară a lui 
în vederea cultivării microalgei Dunaliella salina. El este valoros şi prin prezenţa 
în componenţa sa a substanţelor organice rezultate în urma activităţii metabolice a 
cianobacteriei Spirulina platensis. Compoziţia chimică a mediului mineral Ben-Amotz 
şi a lichidului cultural obţinut în urma cultivării spirulinei este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1. Compoziţia chimică a mediului Ben-Amotz şi a lichidului 
cultural al spirulinei

Nr. Ioni, subst. org. Unit/măsură Ben-Amotz 
standard Lichid cultural

1 HCO3
-

mg/l

1016,6 3050,0±17,51
2 NO3

- 352,9 281,6±11,77
3 Cl- 72913,9 602,2±0,49
4 SO4

2- 604,3 97,5±1,53
5 K+ 95,4 400,0±6,27
6 Ca2+ 8,7 7,6±1,69
7 Mg2+ 150,0 24,3±4,95
8 Na+ 47458,6 2800,0±86,06
9 proteine

%

- 2,24±0,59
10 oligopeptide - 0,12±0,02*
11 lipide - 0,21±0,04*
12 hidraţi de carbon - 1,14±0,10
13 pH - 8,0-8,5 9,8-10,0

P>0,05;	*-P<0,05

Cu excepţia HCO3
- şi K+ concentraţia ionilor din lichidul cultural al spirulinei 

atestă valori mai mici decât valorile acestor ioni din mediul Ben-Amotz. Diferenţe 
semnificative s-au înregistrat între cantităţile ionilor de Na+ şi Cl-. Concentraţia ionului 
de Na+ în lichidul cultural al spirulinei reprezintă 5,9 % din valorile obişnuite ale mediului 
Ben-Amotz, iar concentraţia ionului de Cl- a înregistrat valori şi mai mici, doar 0,83 % 
faţă de concentraţia Cl- în mediul mineral. Acest fapt se datorează conţinutului mare 
de NaCl utilizat la prepararea mediului Ben-Amotz – 120 g/l. Microalga Dunaliella 
salina este un microorganism halofil şi utilizarea unor concentraţii mai mici de 30 g/l 
NaCl afectează considerabil viabilitatea şi productivitatea algală [6]. Astfel, în vederea 
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asigurării condiţiilor de cultivare a dunalielei, în baza experienţelor preventive în care 
a fost cercetată influenţa NaCl în limitele 30-120 g/l, lichidul cultural a fost suplimentat 
cu NaCl în concentraţia optimă stabilită de 100 g/l. Concentraţia celorlalţi ioni puţin se 
deosebeşte de componenţa ionică a mediului mineral. În tabelul 2 sunt prezentate datele 
privind componenţa chimică a lichidului cultural al spirulinei suplimentat cu NaCl, 
înainte şi după creşterea pe el a dunalielei.

Concentraţia ionilor în lichidul cultural optimizat scade în procesul cultivării 
dunalielei. Excepţie servesc ionii de Cl-, Na+, K+, modificările concentraţiei cărora 
sunt cuprinse în limitele erorii de determinare. Cantitatea ionilor de Ca2+şi Mg2+ 
scade nesemnificativ, pe când concentraţia ionilor HCO3

-, NO3
-, SO4

2- se micşorează 
evident, în medie cu 57,5 %. Ionii respectivi deţin ponderea majoră în toate procesele 
de metabolism celular. Ei stau la baza biosintezei proteinelor, carbohidraţilor, lipidelor 
celulare. Modificarea cantităţii de HCO3

- a fost stabilită şi la verificarea valorii pH a 
mediului de cultură. Ionul de HCO3

- conferă mediului apos valori bazice. În procesul 
cultivării pH-ul iniţial al mediului cu valoarea 10 a scăzut după 3 zile la 9,5, iar după 
10 zile de cultivare a dunalielei – la  9,1, fapt condiţionat atât de consumul ionului de 
HCO3

-, cât şi de eliminarea în mediu a exudatelor celulare [8].

Tabelul 2. Componenţa ionică a mediului organo-mineral înainte şi  
după cultivarea dunalielei

Nr. Ioni Unit/măsură Iniţial Cultivare 3 zile Cultivare 10 
zile

1 HCO3
-

mg/l

3050,0±17,51 2171,6±538,51 1390,0±427,91
2 NO3

- 281,6±11,77 42,2±18,03 56,3±16,3
3 Cl- 61305,9±317,17 61152,0±268,03 61842,0±553,84
4 SO4

2- 97,5±1,53 44,6±14,51 11,3±3,34
5 K+ 400,0±6,27 450,0±50,90 450,0±50,90
6 Ca2+ 7,6±1,69 7,28±2,02 7,02±0,32
7 Mg2+ 24,3±4,95 20,1±6,94 21,3±3,20
8 Na+ 42640,1±627,83 40000,0±433,44 42000,0±600,85
9 pH - 10,0 9,5 9,1

P>0,05

Studiul ulterior al productivităţii microalgei Dunaliella salina cultivate pe mediul 
mineral Ben-Amotz şi  pe  lichid  cultural  optimizat  al spirulinei este prezentat în 
figura 1.

S-a observat (fig.1) că microalga Dunaliella salina creşte bine în cazul utilizării 
mediului organo-mineral, preparat în baza lichidului cultural al spirulinei. Productivitatea 
dunalielei sporeşte cu 7,15% (P<0,05), faţă de cantitatea de biomasă acumulată 
la cultivare pe mediul tradiţional Ben-Amotz. De asemenea, se evidenţiază bine că 
cultura de microalge nu manifestă comportament neadecvat în procesul cultivării pe 
noul mediu organo-mineral. Fazele cultivării dunalielei rămân aceleaşi, indiferent de 
mediul de cultură propus. Astfel, mediul organo-mineral în baza lichidului cultural al 
dunalielei influenţează pozitiv acumularea biomasei microalgei Dunaliella salina.
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Figura 1. Productivitatea microalgei Dunaliella	salina la cultivare pe mediul 
Ben-Amotz şi pe lichid cultural al spirulinei

Analiza componenţei biochimice a dunalielei a fost efectuată pentru proteine şi 
peptide (fig. 2), lipide totale şi glicerol (fig. 3), clorofila ,,a” şi carotenoizi, (fig. 4).

Figura 2. Conţinutul proteic al microalgei Dunaliella	salina la cultivare pe mediul 
Ben-Amotz şi pe lichid cultural al spirulinei

Analizând conţinutul de proteine acumulate în biomasa de dunaliela în procesul 
cultivării microalgei pe mediul Ben-Amotz şi pe lichid cultural al spirulinei, suplimentat 
cu NaCl, s-a observat că conţinutul de proteine se micşorează la cultivare pe mediul 
organo-mineral începând chiar din a doua zi de cultivare. Conţinutul total de proteine 
rămâne mai mic pe tot parcursul cultivării. Biomasa acumulată în ultima zi de cultivare 
conţine cu 22,37% (P<0,05) mai puţine proteine la cultivare pe lichid cultural al 
spirulinei.

Studiul separat al oligopeptidelor microalgale prezintă, însă, un tablou diferit de 
cel al proteinelor totale. Pe parcursul a 7 zile de cultivare cantitatea peptidelor este 
mai mică la cultivarea dunalielei pe mediul organo-mineral decât pe cel mineral Be-
Amotz. Începând cu a 8-a zi cantitatea de peptide sporeşte la cultivare pe lichid cultural 
al spirulinei. Biomasa obţinută în a 10-a zi de cultivare pe lichid cultural conţine cu 
6,5% (P<0,05) mai multe oligopeptide decât cantitatea oligopeptidelor acumulate la 
cultivarea dunalielei pe mediul Ben-Amotz.
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Astfel, datorită surselor mai scăzute de NO3
- din mediul organo-mineral, preparat 

din lichid cultural al spirulinei (tab. 1), cantitatea totală de proteine rămâne a fi scăzută 
pe toată durata cultivării pe mediul respectiv. Oligopeptidele având aceeaşi origine 
azotică, de asemenea sunt influenţate de carenţa de NO3

- din mediu. Degradarea ,însă, a 
unor proteine totale atestată în cazul surselor limitate de NO3

- [10] contribuie la sporirea 
conţinutului de peptide în ultimele 3 zile de cultivare, pe fonul micşorării cocomitente a 
conţinutului sumar de proteine. În acest mod cantitatea de oligopeptide este mai mare la 
cultivarea pe mediul organo-mineral, decât pe cel mineral, unde conţinutul de proteine 
prevalează [8].

Analiza conţinutului de lipide totale şi glicerol prezintă următoarele rezultate: pe tot 
parcursul cultivării cantitatea de lipide este mai mică la creşterea dunalielei pe mediul 
organo-mineral, decât pe cel mineral. Conţinutul total de lipide este cu 7,83% (P<0,05) 
mai scăzut în biomasa acumulată în urma cultivării dunalielei pe lichid cultural al 
spirulinei. În cazul glicerolului conţinutul lui se majorează la cultivarea dunalielei pe 
lichid cultural. Cantitatea de glicerol sporeşte cu 12,5% (P<0,05) faţă de cantitatea de 
glicerol din biomasa de dunalielă cultivată pe mediul mineral Ben-Amotz. Astfel, dacă 
în cazul utilizării mediului organo-mineral procesul de sinteză a lipidelor este influenţat 
negativ, pentru glicerol mediul respectiv are o acţiune stimulatoare. Glicerolul este 
folosit de către microalga Dunaliella salina la reglarea presiunii osmotice interne şi 
adaptarea la supravieţuirea în mediile hipertonice, generate de conţinutul înalt de săruri. 
Mediul organo-mineral a fost suplimentat cu 100g/l NaCl. El conţine şi o cantitate 
considerabilă de HCO3

- care, de asemenea, majorează presiunea  osmotică. Acest 
fapt stimulează sinteza sporită a glicerolului de către dunaliela în vederea adaptării 
microalgei unor factori de mediu nespecifici [12].

Figura 3. Conţinutul de lipide totale şi glicerol a microalgei Dunaliella	salina la 
cultivare pe mediul Ben-Amotz şi pe lichid cultural al spirulinei

Cantitatea pigmenţilor studiaţi în biomasa de dunalielă se modifică şi ea în procesul 
cultivării microalgei pe mediul organo-mineral. Clorofila ,,a” se modifică neesenţial. 
Deşi cantitatea ei este mai mare, indicele de diferenţă este doar de 5% (P<0,05), ceea 
ce presupune o influenţă minimă, nesemnificativă a componenţei noului mediu de 
cultivare asupra conţinutului de clorofilă ,,a”.

Cantitatea de pigmenţi carotenoidici este direct influenţată de compoziţia mediului 
de cultură şi de durata cultivării. Astfel, în primele 8 zile de cultivare pigmenţii 
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carotenoidici, acumulaţi în biomasa de dunalielă, crescută pe mediul organo-mineral, 
sunt într-o cantitate mai scăzută faţă de conţinutul lor din biomasa dunalielei cultivate 
pe mediul mineral Ben-Amotz. În ultimele două zile de cultivare, însă, cantitatea lor 
sporeşte brusc în biomasa cultivată pe lichid cultural. În a 10-a zi de cultivare conţinutul 
de carotenoizi se majorează cu 15,76% (P<0,05). Acest fapt se explică prin accelerarea 
proceselor de oxidare intracelulară ca urmare a epuizării mediului nutritiv, carotenoizii 
fiind antioxidanţii naturali care protejează sistemele biologice de efectele negative ale 
stresului oxidativ [1, 9,15].

Figura 4. Cantitatea de pigmenţi în biomasa microalgei Dunaliella	salina la
cultivare pe mediul Ben-Amotz şi pe lichid cultural al spirulinei

Concluzii

Studiind componenţa chimică a lichidului cultural al spirulinei şi efectuând analiza 
productivităţii şi componenţei biochimice a microalgei Dunaliella salina cultivate pe 
mediul organo-mineral preparat din lichidul cultural al spirulinei suplimentat cu NaCl 
putem concluziona:

Lichidul cultural rezultat la cultivarea spirulinei conţine toate macroelementele 1. 
caracteristice mediului mineral Ben-Amotz utilizat la cultivarea dunalielei. Cantitatea 
acestor elemente este, însă, diferită de cea a mediului mineral. Cea mai mare diferenţă 
a fost stabilită pentru ionii de Na+ şi Cl-, care sunt într-o cantitate mult mai mică în 
lichidul cultural al spirulinei. Concentraţia ionului de Na+ reprezintă doar 5,89% şi 
a ionului de Cl- – 0,83% din concentraţia acestora în mediul mineral Ben-Amotz. În 
scopul înlăturării diferenţei evidente lichidul cultural a fost suplimentat cu NaCl în 
concentraţie de 100 g/l.

În procesul cultivării microalgei 2. Dunaliella salina pe mediul organo-mineral 
preparat din lichidul cultural al spirulinei suplimentat cu NaCl se modifică conţinutul 
ionic al mediului respectiv. Semnificativ se micşorează conţinutul ionilor HCO3

-, NO3
-, 

SO4
2-, în medie cu 57,5 % în a 10-a zi de cultivare, fenomen evident pentru organismele 

cu tipul de nutriţie autotrof.
Productivitatea dunalielei este influenţată pozitiv de noul mediu organo-3. 

mineral. Biomasa de Dunaliella salina sporeşte cu 7,15 % faţă de productivitatea 
microalgei înregistrate la cultivare pe mediul mineral Ben-Amotz.

Studiul componenţei biochimice a dunalielei cultivate pe mediul mineral Ben-4. 
Amotz şi mediul organo-mineral preparat din lichidul cultural al spirulinei a demonstrat 
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micşorarea conţinutului de proteine cu 22,37% şi de lipide cu 7,83% la utilizarea 
mediului nutritiv organo-mineral. Pentru oligopeptide, glicerol şi carotenoizi mediul 
organo-mineral acţionează ca un stimulator al sintezei, majorând cantitatea de substanţă 
cu 6,5%, 12,5% şi, respectiv, 15,76 %. Cantitatea clorofilei ,,a” este nesemnificativ 
influenţată de modificarea mediului de cultură.

În baza rezultatelor obţinute putem afirma că mediul organo-mineral preparat din 
lichid cultural al spirulinei suplimentat cu 100 g/l NaCl poate fi cu succes utilizat la 
cultivarea microalgei Dunaliella salina atât în vederea obţinerii biomasei de dunalielă, cît 
şi a unor substanţe biologice preţioase – în special, oligopeptide, glicerol şi carotenoizi, 
iar suplimentarea mediului cu ioni de NO3

-, SO4
2- ar stimula şi biosinteza proteinelor, 

lipidelor totale. De asemenea, folosirea lichidului cultural al spirulinei în calitate de 
mediu nutritiv nou rezolvă problema reciclării lui şi problema costului mediului de 
cultură a dunalielei, care devine mult mai ieftin în condiţiile respective. Componenţa 
valoroasă şi unicală a lichidului cultural al spirulinei în substanţe minerale şi organice 
permite reutilizarea ulterioară a lui în noi produse valoroase.
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