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Introducere
Deşi este parte componentă a şirului de microelemente esenţiale, cromul nu este
absolut necesar pentru a asigura homeostaza cianobacteriilor, excesul lui, îndeosebi a
Cr(VI) producând efecte toxice asupra creşterii şi dezvoltării acestor microorganisme
fotosintetizatoare [6,19].
În prezent, cercetările la capitolul „Cromul şi cianobacteriile” se desfăşoară în două
direcţii. Prima direcţie este consacrată studiului posibilităţii utilizării cianobacteriilor
(ex. Oscillatoria sp., Nostoc sp., Synechococcus sp., Spirulina sp., etc.) în calitate
de sorbenţi naturali ce neutralizează şi micşorează titrul ionilor toxici de Cr(VI) în
ape şi soluri [1, 3, 11, 14]. Cea de a doua direcţie este dezvoltată în baza capacităţii
cianobacteriilor (în special celor din genul Spirulina) de a acumula acest bioelement în
procesul de cultivare şi bioconverti prin incorporarea lui în diverse fracţii de principii
bioactive ale biomasei, valorificată în calitate de sursă non convenţională de nutraceutice
şi remedii medicamentoase cromcomponente [2, 4, 16, 22].
În aspect fundamental, aceste studii vizează elucidarea mecanismelor implicate în
biosorbţia sau bioacumularea cromului. Parte componentă şi principii de realizare a
acestor procese sunt liganzii biologici, printre care aminoacizii, peptidele şi proteinele
cu rol de agenţi intracelulari de chelatare şi de coordinare a ionilor de Cr 3+ [11,14].
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Cianobacteria Spirulina (diverse specii ale ei) reperzintă, cu certitudine, obiectul
model şi de tangenţă în studiile nominalizate, fiind promotorul unor substanţe bioactive
valoroase, dintre care ponderea cea mai mare revine componentelor proteice.
Prezintă interes cercetările consacrate evaluării şi stabilirii unor schimbări calitative
şi cantitative ale proteinelor în biomasa de spirulină, obţinută la cultivare în prezenţa
unor concentraţii înalte ale cromului. Acestea sunt importante în aspect informativ, în
vederea furnizării de noi date asupra sintezei unor componente proteice noi, precum şi
asupra compoziţiei lor aminoacide.
Astfel, scopul prezentului studiu a constituit evaluarea modificărilor survenite
în spectrul aminoacizilor şi în componenţa calitativă a proteinei sumare la tulpina
cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 cultivată în prezenţa unor compuşi
coordintaivi ai Cr(III).
Materiale şi metode
Obiectul cercetărilor expuse a fost tulpina cianobacteriei Spirulina platensis
CNM-CB-02 (CYANOPHYTA), depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme
nepatogene de pe lângă Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei.
Biomasa de spirulină a fost obţinută conform unor procedee care au inclus inocularea
cianobacteriei pe mediul nutritiv cu următoarea compoziţie: macroelemente (g/l) NaNO32,25; NaHCO3-8,0; NaCl-1,0; K2SO4-0,3; Na2HPO4-0,2; MgSO4•7H2O-0,2; CaCl20,024; microelemente (mg/l (mediu): H3BO3-2,86; MnCl2•4H2O-1,81; CuSO4•5H2O
-0,08; MoO3 –0,015, cultivarea ei în retorte Erlenmeyer a câte 250 ml cu 100 ml
suspensie timp de 6 zile, suplimentarea la a 3-a zi a unuia din compuşii coordinativi ai
Cr(III) - K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O, în care NTA – acidul nitrilotriacetic (varianta
experimentală I) şi [K2Cr2(SO4)4]•12H2O (varianta experimentală II) în concentraţie de
30 mg/l. Pe durata cultivării a fost respectată temperatura de 300 - 320 C şi iluminarea
în limitele a 2 - 3mii lx .
Pentru a extrage din biomasa de spirulină proteinele sumare a fost utilizată soluţiatampon: Tris-HCl 0,628 mM, pH=8,0 (1g probă : 5 ml), acid ascorbic 0,03%, EDTA 1
mM. După expunerea timp de 30 min., amestecul a fost centrifugat la 6000 rot/min.
timp de15 min. Supernatantul a fost colectat, iar sedimentul a mai fost spălat de 2 ori cu
extragent proteic. Precipitarea proteinelor a fost realizată cu acetat de amoniu până la
concentraţia finală de 90%, apoi spălat cu acid tricloracetic de 5%. Sedimentul obţinut
a fost spălat cu etanol, acetonă, eter, iar apoi uscat şi utilizat pentru prepararea probelor
[15].
Compoziţia aminoacidă a fracţiei de proteine sumare a fost determinată la
analizatorul „AAA-339” al Firmei „Microtechna” (Cehia) şi a fost precedată de
hidroliza acidă a fracţiei studiate.
Determinarea calitativă a proteinelor prin SDS-PAGE a fost realizată in sistemul
de tampoane Laemmli, în plăci verticale de poliacrilamidă cu grosimea de 1 mm, în
condiţii denaturante cu SDS. Operaţiile post-electroforetice au fost efectuate conform
metodei standard [15]. Masele moleculare relative ale fracţiilor polipeptidice separate
au fost determinate în funcţie de indicii mobilităţii electroforetice, folosind curba de
etalonare a proteinelor standard.
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Rezultate şi discuţii
Dat fiind faptul că proteinele sunt componentele de bază structurale şi funcţionale
ale celulei, tot mai des se recurge la metoda fracţionării în diverse tipuri de geluri prin
metoda electroforetică, pentru a stabili componenţa lor calitativă. În baza relaţiei dintre
sarcină şi masa moleculară pot fi izolate şi caracterizate complexele proteice native,
spectrele electroforetice ale acestora reflectând într-o anumită măsură specificul şi
modul de organizare a proteinelor în celulă.
Procesele biosintetice din celulele în creştere şi dezvoltare se finalizează cu
formarea noilor aminoacizi şi includerea lor în structurile proteice şi alte substanţe
organice. Existenţa mecanismelor care controlează formarea substanţelor de natură
proteică, precum şi a altor metaboliţi indică că celulele în stare normală nu acumulează
substanţele organice în exces, ci le sintetizează doar într-o cantitate strict necesară
pentru creştere.
Mecanismele de reglare a sintezei proteinelor sunt determinate şi de adaptabilitatea
înaltă a cianobacteriilor la modificările componenţei chimice a mediilor de cultivare,
în special, de capacitatea acestor microorganisme de a-şi schimba căile metabolice în
dependenţă de compoziţia mediului şi de preferinţele în utilizarea metaboliţilor finali
pentru economia resurselor energetice celulare.
Tulpina cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 a demonstrat capacitatea de
a acumula cantităţi intracelulare înalte a cromului, la cultivarea ei în prezenţa compuşilor
K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O (circa 500mg% crom) şi [K2Cr2(SO4)4]•12H2O (circa
320mg% crom), distribuite preponderent în fracţia de proteine sumare (circa 88% şi
respectiv, circa 74% din conţinutul total de crom).
Analiza spectrului aminoacizilor din proteina sumară a biomasei de spirulină, în
variantele experimentale cu utilizarea compuşilor coordinativi ai Cr(III) nominalizaţi
denotă prezenţa (ca şi în martor) a tuturor aminoacizilor esenţiali şi non esenţiali
(tabelul 1).
Au fost semnalate, însă, diferenţe semnificative în conţinutul unor aminoacizi
non esenţiali faţă de varianta martor. Astfel, în variantele cu utilizarea K2[Cr(NTA)
(C2O4)(H2O)]•2H2O şi [K2Cr2(SO4)4]•12H2O, cu un conţinut mai înalt de 3,25 şi 3,26
ori s-a soldat sinteza glicinei şi de 2,73 şi 3,39 ori a acidului glutamic. În comparaţie
cu varianta martor, s-a majorat considerabil şi conţinutul cisteinei/acidului cisteinic,
care în cazul primului compus a sporit de 2,92/4,44 ori iar în cazul celui de al doilea
de 3,05/2,53 ori.
Variaţii semnificative denotă şi conţinutul aminoacizilor esenţiali: lizina, metionina,
fenilalanina şi valina. Schimbările cantitative majore s-au produs, însă, pentru treonină
şi lizină, conţinutul cărora s-a majorat de circa 2,94-2,99 ori în varianta experimentală
cu administrarea K2[Cr(NTA) (C2O4)(H2O)]•2H2O.
Astfel, modificările survenite în spectrul aminoacizilor proteinei sumare izolate
din biomasa de spirulină produsă la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi ai
Cr(III) sunt probabil, rezultatul căilor şi interrelaţiilor metabolice destul de complexe ale
acestor principii bioactive - parte a structurii catenelor polipeptidice, importante pentru
procesul de stocare a ionilor de metal. Creşterea ponderii unor aminoacizi, în special
a glicinei, acidului glutamic şi cisteinei/acidul cisteinic care fac parte din structura
unor peptide nonribozomale şi dotate cu rol de agenţi de chelatare a ionilor metalelor,
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în unele cazuri, chiar foarte apreciabil, poate fi explicat şi prin răspunsul metabolic
intracelular al spirulinei faţă de doza mai mare (30mg/l) faţă de cea „fiziologic” optimă
pentru creşterea şi dezvoltarea ei a compuşilor chimici ai Cr(III). Pe de altă parte nu
ar fi trebuit exlus nici rolul ligandului care prin disociere, poate servi donor de grupări
funcţionale pentru biosinteza şi acumularea celor mai variate structuri metabolice,
inclusiv cele ce conţin aminoacizi.
Studiul comparativ al spectrului polipeptidic al proteinei sumare din biomasa
de spirulină, cultivată în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cr(III) şi supuse SDSelectroforezei în gel de poliacrilamidă de 15% a permis evidenţierea unor noi benzi cu
masele moleculare aparente de 60,4 kDa şi de 66,7 kDa (Fig.1).
Tabelul 1. Spectrul aminoacizilor (mg/100mg) proteinei sumare din biomasa de spirulină
cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr(III)

Aminoacidul

Acidul cisteinic
Acidul aspartic
Serina
Acidul glutamic
Prolina
Glicina
Alanina
Cisteina
Tirozina
Histidina
Arginina
∑ aminoacizilor non esenţiali
Izoleucina
Leucina
Lizina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Valina
Triptofanul
∑ aminoacizilor esenţiali
∑ aminoacizilor imunoactivi

K2[Cr(NTA)(C2O4)
(H2O)]•2H2O
Martor*
(varianta
experimentala I)
Non esenţiali
0,1045
0,2616
4,108
5,7492
2,7197
7,7578
7,5095
25,4852
1,713
2,0569
2,5887
8,4304
4,0214
4,0113
0,6606
2,0162
1,4579
1,1798
0,7822
0,7176
3,026
2,51
28,6915
60,176
esenţiali
3,0763
3,4056
5,2098
5,5239
1,7674
5,2807
0,9100
1,9452
2,5277
4,4094
2,4215
7,1299
4,4259
2,5949
0,1
0,18
19,6196
30,4696
28,5553
63,3549

[K2Cr2(SO4)4]•12H2O
(varianta
experimentală II)
0,4644
4,4161
6,4346
20,4791
2,4547
8,4081
5,4515
1,9279
3,624
1,5861
3,974
59,2205
4,0547
5,6438
2,7758
1,7998
2,86
4,9803
6,2938
0,14
28,5482
58,5314

105

Sinteza peptidelor cu masă moleculară de 66,2 kDa a fost observată şi în cazul
cultivării cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa concentraţiilor înalte de ioni de
Na+ [21]. Proteinele cu mase moleculare similare fac parte din familia şaperonilor, care
au rolul de reparare a proteinelor cu o conformaţie spaţială eronată [9].
Masa moleculară aparentă de 60,7 kDa este caracteristică fitochelatin sintazei
(EC 2.3.2.15), enzimă responsabilă de sinteza din glutation a fitochelatinelor (PC).
Fitochelatinele sunt o clasă de peptide sintetizate posttranslaţional şi joacă un rol
important în reglarea concentraţiilor intracelulare a metalelor esenţiale la eucariote,
incluzând plantele superioare, fungii şi microalgele [8].

Fig 1. Electroforegrama proteinelor
sumare din biomasa de spirulină.
M – marker; 1 – proteinele totale
extrase din spirulină cultivată pe mediu fără
suplinirea compuşilor coordinativi ai Cr(III);
2 - proteinele totale extrase din biomasa de
spirulină cultivată în prezenţa a 30mg/l de
[K2Cr2(SO4)4]•12H2O; 3 - proteinele totale
extrase din spirulină cultivată pe mediul
nutritiv suplinit cu 30mg/l de K2[Cr(NTA)
(C2O4)(H2O)]•2H2O.

Până în prezent la procariote şi în special, la cianobacterii nu au fost identificate
nici PC, nici gene care ar codifica PC sintaza. Totuşi, în urma secvenării genomului
cianobacteriei Nostoc sp. PCC7120, a fost stabilită prezenţa genei care codează o proteină
similară PC sintazei – alr0975. Proteina conţine un domeniu N-terminal conservat, dar
nu şi domeniul C-terminal variabil, specific eucariotelor. În rezultatul recombinării cu
alte proteine, a fost demonstrat că proteina alr0975 este o formă primară a PC sintazelor
descrise la organismele eucariote [20].
De asemenea, au fost depistate benzi similare după masa moleculară aparentă
caracteristice polipeptidelor cu masele moleculare de 24,5 kDa, 22,2 kDa, 20,0 kDa şi
19,1 kDa, care corespund α şi β-subunităţilor ficocianinei şi aloficocianinei [18].
Benzile cu masele moleculare aparente de 11,6 kDa corespund citocromului c550
din fotosistema II, iar cele de 11,03 kDa posibil că fac parte din familia feridoxinreductazelor care participă la procesul de transfer al electronilor [10,12].
În ce priveşte polipeptidele cu mobilitate joasă, SDS-electroforeza a scos în evidenţă
o bandă cu masa moleculară de 110 kDa, care este caracteristică proteinelor membranare
(SecA şi SecY) izolate din biomasa cianobacteriei Synechococcus PCC7942. Proteinele

106

de tip Sec sunt implicate la translocarea altor proteine prin membrana tilacoidală [7, 13].
Totodată, masa moleculară apropiată de 110 kDa, este caracteristică şi sistemului Clp
care participă la hidroliza proteinelor şi peptidelor în formă agregată sau neagregată.
La cianobacteria Plectonema boryanum a fost depstată ClpB - o proteină indusă de
stres, care controlează agregarea sau denaturarea componenţilor celulari, acţionând ca
un reglator proteolitic [5].
Aşa dar, în baza analizei rezultatelor obţinute se poate concluziona că, la cultivarea
tulpinei cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 în prezenţa unor compuşi
coordinativi ai Cr (III) se produc schimbări cantitative în spectrul aminoacizilor
şi în componenţa proteinelor sumare: se majorează conţinutul de cisteină/acid
cisteinic, glicină, acid glutamic, aminoacizi care fac parte din structura unor peptide
nonribozomale şi dotate cu rol de agenţi de chelatare a ionilor metalelor, precum şi se
sintetizează noi polipeptide cu masa moleculară de 60,4 kDa, apropiată proteinelor din
familia şaperonilor, cu rol de reparare a proteinelor cu o conformaţie spaţială eronată,
şi 66,7 kDa, caracteristică fitochelatin sintazei (EC 2.3.2.15), enzimă responsabilă de
sinteza din glutation a fitochelatinelor (PC).
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EFECTELE UNDELOR MILIMETRICE DE INTENSITATE
JOASĂ ASUPRA POPULAŢIEI DROJDIEI SACCHAROMYCES
CARLSBERGENSIS CNMN-Y-15
Usatîi Agafia, Molodoi Elena., Rotaru Anatol,
Topala Lilia, Moldoveanu Taisia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Anterior au fost selectate tulpini de drojdii valoroase pentru producerea
preparatelor cu activitate D-vitaminică, utilizate în hrana animalelor, păsărilor, în
medicină, cosmetologie. Pentru a elabora tehnologii eficiente de obţinere a preparatelor
vitaminice este necesar de a îmbunătăţi calităţile biosintetice ale producătorului. Există
un şir de procedee de intensificare a proceselor de sinteză a principiilor bioactive
la microorganisme. Interes deosebit, important atât din punct de vedere teoretic cât
şi practic, prezintă interacţiunea obiectelor biologice cu câmpul electromagnetic
milimetric exterior.
Pe parcursul ultimilor ani cercetările impactului câmpului electromagnetic asupra
obiectelor biologice s-au amplificat în Germania, Italia Franţa, Rusia, Ucraina [7-8].
Ca rezultat a fost creată o direcţie nouă – biologia electromilimetrică. Cercetătorii
au analizat factorii ce influenţează interacţiunea obiectelor biologice cu câmpul
electromagnetic milimetric, au elucidat unele legităţi în procesul interacţiunii undelor
electromagnetice cu obiectele biologice [2, 8].
Actualmente, cercetările experimentale au dovedit că undele electomagnetice
coerente pot acţiona practic asupra majorităţii tipurilor de celule: nervoase, musculare,
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