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Polizaharidele reprezintă o clasă importantă de materiale polimerice renovabile, de 
interes biotehnologic, care oferă o gamă largă de produse utile. Exopolizaharidele de 
origine microbiană  au devenit o alternativă bună pentru polizaharidele de origine algală 
şi cele extrase din plantele superioare, datorită funcţionalităţii, proprietăţilor fizico-
chimice reproductibile, costului stabil şi furnizării permanente. Microorganismele 
sunt considerate mai buni producători de polizaharide  decît macroalgele şi plantele 
superioare, datorită productivităţii înalte şi posibilităţii manipulării cu condiţiile de 
creştere pentru a schimba productivitatea şi producţia de exopolizaharide.

Carbohidraţii se caracterizează printr-o diversitate structurală extremă şi ca rezultat 
ele joacă foarte multe şi diverse roluri în natură. Biosinteza carbohidraţilor peretelui 
celular şi a carbohidraţilor exocelulari, este un mecanism de autoprotecţie de condiţiile 
nefaste ale mediului, comună pentru cianobacterii şi alte organisme. Stratul extracelular, 
peptidoglicanic al cianobacteriilor este considerabil mai dens decît cel al altor bacterii 
Gram-negative [9]. Acest strat joacă rolul de protecţie mecanică şi determină forma 
celulelor. Glicolipidele şi straturile polizaharidice externe, care înconjoară heterocistele 
la speciile Nostoc commune, Nostoc punctiforme, Nostoc cordubensis, Nostoc linckia 
şi Anabaena sp. servesc ca barieră pentru O2, protejînd astfel enzimele azotfixatoare de 
inactivare [7]. Numeroase polizaharide cianobacteriene sunt implicate în relaţiile de 
simbioză, formarea biofilmelor, protecţia de ingerare fagocitară şi rezistenţa la stres, 
dar relativ puţine sunt  studiate şi explorate.

Pentru producerea industrială a polizaharidelor, în prezent, se utilizează unele 
microorganisme heterotrofe, care se caracterizează printr-un randament înalt de sinteză a 
lor. Spre exemplu, pentru producerea xantanului se utilizează Xanthomonas campestris, 
căreia îi este specifică o productivitate de 7-10 g/l-1 polizaharide, iar pentru producerea 
dextranului – Leuconostoc mesenteroides şi Leuconostoc dextranicum. Cianobacteriile 
produc o cantitate semnificativ mai mică de polizaharide. Acest serios dezavantaj 
a microorganismelor fotosintezatoare faţă de bacteriile heterotrofe, producătoare 
de exopolizaharide, ar putea fi parţial neglijat în faţa unor avantaje incontestabile, 
impactului asupra mediului înconjurător şi economiei, deoarece cianobacteriile:

utilizează substraturi renovabile ieftine, fiind fotoautotrofe, iar multe dintre ele •	
şi azotfixatoare;

multe specii de cianobacterii pot creşte în ape sălcii şi poluate;•	
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pot utiliza ca sursă de carbon CO•	 2;
pot servi ca surse de numeroase substanţe bioactive utile,  procesul de producere •	

devenind şi mai econom.
În consecinţă, actualmente sunt iniţiate cercetări ce ţin de căutarea unor noi tulpini 

de microorganisme, inclusiv din rîndul organismelor fototrofe - cianobacteriilor şi 
microalgelor, capabile să producă polizaharide cu proprietăţi utile.

În special promiţătoare pentru aplicaţii industriale sunt polizaharidele secretate pe 
parcursul creşterii celulelor în mediul de cultură (EPZ), datorită recuperării uşoare a 
acestor polimeri din culturile microbiene, comparativ cu polizaharidele capsulare. Pentru 
a valorifica pe deplin potenţialul microorgansimelor, ca producători de polizaharide 
utile, este necesar de a defini cele mai bune condiţii pentru producrea EPZ şi de a testa 
acele proprietăţi chimice şi reologice ale EPZ, care sunt cele mai importante pentru  
aplicaţii specifice. Spre exemplu, polizaharidele a căror soluţii apoase se caracterizează 
printr-o viscozitate înaltă pot fi aplicate ca agenţi de viscozitate; polimerii cu un număr 
mare de sarcini negative în macromolecule pot fi utilizaţi ca agenţi de purificare a apelor 
poluate cu metale grele şi pentru extragerea metalelor preţioase din minerale; polimerii 
ce se caracterizează  prin prezenţa grupurilor hidrofobe  de rînd cu cele hidrofile, tipice 
carbohidraţilor, prezintă interes ca agenţi de emulgare. Un interes deosebit prezintă 
sulfopolizaharidele, care sunt puţin răspîndite în lumea vegetală. 

Anterior se credea că numai algele eucariote, şi anume cele din Rhodophyta,  pot 
secreta exogen polizaharide sulfatate. Însă cercetările efectuate în ultimii 10 ani au 
demonstrat prezenţa exopolizaharidelor sulfatate la unele specii de cianobacterii [3]. 
Sulfopolizaharidele au o semnificaţie biomedicală foarte mare, datorită activitatăţii 
sale antivirale (contra virusurilor herpetice, virusului imunodeficienţei umane) [8,18] şi 
acţiune anticancerigenă [10,16]. Mecanismele activităţii antivirale ale polizaharidelor 
nu sunt elucidate, dar sunt înaintate o serie de ipoteze. Procesul de inhibiţie poate fi legat 
de sulfatarea polimerilor, fapt ce limitează adeziunea virusurilor la suprafaţa celulară. O 
altă ipoteză este legată de sarcina polimerilor, care sugerează că polizaharidele anionice 
îşi exercită acţiunea prin blocarea sintezei proteinelor virale. 

Exopolizaharidele, care conţin reziduuri fosfatice devin tot mai atractive datorită 
utilizării lor în calitate de imunostimulatori [17]. În pofida interesului major manifestat 
faţă de polizaharide, există relativ puţine informaţii referitor la structura chimică, căile 
de sinteză şi proprietăţile biologice ale polizaharidelor cianobacteriene.

Cianobacteriile sunt potenţiali eficienţi producători de EPZ. Prezenţa proteinelor, 
acizilor uronici, acidului piruvic, grupurilor metilice, acetilice şi sulfatice, subliniază 
natura complexă a EPZ cianobacteriene, şi determină interesul biotehnologilor faţă de 
ele.

Printre microorganismele fotosintezatoare, cianobacteriile din genul Nostoc au 
un rol aparte în căutarea unor noi tulpini producătoare de EPZ, deoarece acest gen 
include o mare varietate de specii cu diferite particularităţi fiziologice şi biochimice. 
Speciile din genul Nostoc se întîlnesc în cele mai diverse habitate (sol, ape, simbioză 
cu plante superioare sau fungi), şi în foarte multe cazuri sunt caracterizate prin 
prezenţa învelişurilor polizaharidice externe,  adesea secretînd în mediul înconjurător 
polizaharide solubile în apă.

Posibilitatea stimulării secreţiei polizaharidelor de către microorganismele 
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fotosintezatoare, prin optimizarea condiţiilor de cultivare este insuficient studiată. 
Majoritatea cercetărilor au fost consacrate studierii efectului deficitului de azot, care 
stimulează  sinteza polizaharidelor la cîteva specii de microalge producătoare de EPZ 
[1,2]. Răspunsul cianobacteriilor la deficitul de azot în mediul de cultivare nu este 
univoc. Cercetările efectuate asupra mai multor specii de cianobacterii s-au soldat cu 
rezultate contradictorii. Astfel, unele specii, aşa ca Anacystis nidulans  şi majoritatea 
din Cyanothece secretă o cantitate mare de polizaharide în condiţii de deficit de azot, 
iar la altele, aşa ca Anabaena cylindrica şi Aphanizomenon flos-aqua, cantitatea de 
polizaharide secretate varia în dependenţă de sursa de azot folosită. Pe de altă parte, 
la Synechocystis sp., multe Cyanothece, Cyanospira  şi Phormidium, deficitul de azot 
nu afectează nici într-un fel producerea de EPZ [4]. Se atestă cercetări şi în ceea ce 
priveşte influenţa diferitor surse de azot asupra sintezei exopolizaharidelor de către  
cianobacteria Nostoc linckia. A fost stabilit că insuficienţa azotului mineral în mediul 
de cultivare stimulează producerea carbohidraţilor din componenţa tecii mucilaginoase 
şi a poliglicanilor secretaţi în mediul de cultură iar utilizarea sărurilor amoniacale în 
calitate de sursă de azot inhibă procesul de biosinteză a carbohidraţilor [12].

Există cercetări, în cadrul cărora a fost studiat efectul deficitului de macronutriente 
şi variaţia parametrilor  condiţiilor de creştere (intensitatea luminii, pH, salinitate etc.). 
Astfel la două specii de Synechocystis, secreţia polizaharidelor nu este afectată de 
adăugarea a 0,5M NaCl şi de micşorarea intensităţii luminii [15]. Pe de altă parte la 
Cyanothece 16S, cantitatea de EPZ secretate scade în condiţiile deficitului de fosfor, 
dar nu este afectată de deficitul magneziului, calciului, potasiului [5]. La Cyanospira 
capsulata, deficitul de magneziu stimulează secreţia EPZ cu 17%M, iar deficitul de 
calciu nu afectează sinteza EPZ în nici un fel. La Anabaena cylindrica lipsa fosforului 
în mediu şi adăugarea acetatului, propionatului, citratului şi glucozei în mediul de 
cultivare reduce producerea de EPZ [11].

Regretabil, dar actualmente nu există suficiente studii privitor la influenţa luminii 
asupra cantităţii de EPZ, în afară de cercetările efectuate asupra Cyanospira capsulata şi  
Synechococcus sp., care au fost crescute în condiţiile ciclului lumină-întuneric. Aceste 
2 specii produc o cantitate foarte mică de polizaharide exocelulare în comparaţie cu 
probele de control – crescute în condiţii de iluminare permanentă.  Cercetările efectuate 
asupra unor specii din genul Nostoc, referitor la influenţa intensităţii luminii şi sursei de 
azot au arătat că lumina de intensitate înaltă influenţează pozitiv procesul de biosinteză 
a carbohidraţilor şi ca sursă optimală de azot se prezintă nitraţii [13]. Aceste cercetări 
demonstrează dependenţa procesului de sinteză şi secreţie a carbohidraţilor de lumină.

Cele expuse mai sus indică asupra faptului, că în ceea ce priveşte producerea de 
EPZ, răspunsul cianobacteriilor la schimbarea condiţiilor de cultivare diferă de la specie 
la specie reflectînd, rolul fiziologic divers, pe care îl au EPZ. 

În rezultatul studiului literaturii de specialitate am ajuns la concluzia că cantitatea de 
endo- şi  exopolizaharide  secretate în mediul de cultivare de către cianobacterii poate 
fi reglată prin varierea condiţiilor de cultivare, a componentelor mediului de nutriţie şi  
prin utilizarea unor stimulatori de origine chimică, răspunsul biosintetic variind de la 
specie la specie. Pornind de la acest fapt, şi de la rezultatele pozitive obţinute privitor la  
cantitatea de biomasă şi de ficobiliproteine în ea  la utilizarea  compuşilor coordinativi 
în calitate de reglatori, ne-am propus să studiem influenţa unor compuşi coordinativi 
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asupra cantităţii de  endo- şi exopolizaharide sintetizate de către tulpina Nostoc linckia 
(Roth) Born et Flah CNM-CB-03. 

În acest scop a fost realizată o serie de experienţe  menite să evalueze influenţa 
compuşilor coordinativi ai fierului, zincului, manganului, molibdenului, cromului şi 
nichelului asupra activităţii de biosinteză a carbohidraţilor endo- şi exocelulari  la 
cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03. 

MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE

 În calitate de obiect de cercetare a servit tulpina cianobacteriei Nostoc 
linckia(Roth) Born et Flah CNM-CB-03, izolată în cultură pură din solul cenuşiu  
deschis colectat în rezervaţia „Codru”. 

În scopul realizării sarcinilor propuse au fost utilizate un şir de metode de cercetare 
ce ţin de determinarea productivităţii cianobacteriei Nostoc linckia, precum şi metode 
de determinare a conţinutului biochimic al biomasei şi lichidului cultural .

Determinarea	productivităţii	nostocului
Pentru determinarea productivităţii cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et 

Flah CNM-CB-03 a fost folosită metoda propusă de academicianul Rudic (1993), 
adaptată de noi  pentru Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03. 

Determinarea	polizaharidelor
Cantitatea de endopolizaharide a fost determinată prin metoda colorimetrică cu a. 

utilizarea reactivului antronic, standard-D-glucoza [19,20]. 
Exopolizaharidele solubilizate în lichidul cultural s-au determinat gravimetric b. 

după coagulare cu alcool etilic şi uscare conform metodei adaptate pentru tulpina 
în studiu. Esenţa metodei constă în următoarele: la ziua a 15-ea cultura se supune 
omogenizării timp de 5 min. Masa celulară se înlătură prin centrifugare la 10000 g timp 
de 10 min. Supernatantul se agită pe agitatorul magnetic timp de 10 ore la temperatura 
camerei. Polizaharidele dizolvate în lichidul cultural se precipitează prin adăugarea 
unui volum egal de alcool de 96% şi se lasă pentru 12 ore la temperatura de 4ºC. Se 
filtrează, se usucă pînă la o masă constantă şi se cîntăreşte.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În cercetările întreprinse au fost testaţi 4 compuşi coordinativi ai Zn(II) cu aminoacizi. 
Dintre compuşii testaţi o acţiune benefică asupra biosintezei endopolizaharidelor o au 
D, L-serinatul de zinc, care fiind aplicat în concentraţie de 5 mg/l provoacă o sporire 
a cantităţii de endopolizaharide cu 47% faţă de proba martor şi D-alaninatul de zinc, 
la administrarea căruia în concentraţie de 1 mg/l  cantitatea de endopolizaharide în 
biomasă creşte cu 76% faţă de proba martor (tab.1) 

E de menţionat faptul că, dintre compuşii testaţi numai serinatul de zinc n-a 
manifestat un efect stimulator asupra biosintezei şi acumulării exopolizaharidelor. 

Toate formele stereoizomerice ale alaninatului de zinc au asigurat o sporire a 
cantităţii hidraţilor de carbon extracelulari. Specific DL - alaninatului de zinc este 
manifestarea efectului stimulator numai la concentraţii mari (10 mg/l). După cum au 
arătat cercetările, mărirea în continuare a concentraţiei acestui compus (50 mg/l) nu 
intensifică rata efectului pozitiv al compusului. Deci, o sporire continuă a cantităţii de 
stimulator nu este convenabilă din punct de vedere tehnologic.
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D-alaninatul de zinc, stimulează biosinteza exopolizaharidelor, cantitatea maximă a 
acestora înregistrîndu-se la concentraţia de 5 mg/l de  stimulator în mediu şi  constituie 
2,59 g/l sau  222% faţă de martor.

Efectul stimulator al compuşilor coordinativi ai zincului asupra biosintezei endo- 
şi exopolizaharidelor, probabil poate fi explicat prin implicarea lui în centrul activ al 
fosfatazei şi aldolazei. Aceste enzime sunt părţi componente ale ciclului Calvin, unde 
are loc fixarea CO2  şi transformarea lui ulterioară în hexoze.

Tabelul 1 Influenţa compuşilor coordinativi ai zincului cu aminoacizi asupra sintezei 
polizaharidelor de către cianobacteria Nostoc	linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03

Nr Comp.
coord.

C
mg/l

Biomasa,
g/l % M

Endopoliza-
haride, 
%BAU

%M Exopoliza-
haride, g/l % M

 1

[Z
n(

D
,L

-
Se

r)
2] 

1
5
10
M

1,61±0,011
1,35±0,011
1,59±0,008
1,47±0,002

109,30
91,99
107,87
100,00

35,09±0,020
50,89±0,020
47,09±0,028
34,42±0,008

101,96
147,87
136,81
100,00

1,39±0,002
1,20±0,006
0,80±0,006
1,17±0,009

119,36
102,82
68,55
100,00

2

[Z
n(

D
,L

-
A

la
) 2] 

1
5
10
M

1,28±0,036
1,74±0,005
1,42±0,004
1,474±0,002

86,77
117,84
96,54
100,00

33,06±0,016
37,72±0,021
33,94±0,341
34,42±0,008

96,05
109,59
98,61
100,00

1,08±0,005
1,11±0,004
2,09±0,001
1,17±0,009

92,80
95,37
178,83
100,00

3 [Z
n(

D
-

A
la

) 2]

1
5
10
M

1,63±0,011
1,43±0,002
1,28±0,004
1,47±0,002

110,92
97,35
87,04
100,00

60,77±0,020
48,35±0,236
41,78±0,041
34,42±0,008

176,57
140,48
121,39
100,00

2,04±0,005
2,59±0,001
2,04±0,003
1,17±0,009

174,80
221,93
175,06
100,00

4

[Z
n(

L-
A

la
) 2]

1
5
10
M

1,53±0,002
1,46±0,002
1,35±0,001
1,47±0,002

104.07
99.59
92.20
100.00

30,81±0,016
34,52±0,457
28,31±0,023
34,42±0,008

89,52
100,28
82,23
100,00

1,24±0,004
1,32±0,006
2,11±0,005
1,17±0,009

106.51
113.28
180.89
100.00

Studiul influenţei compuşilor coordinativi ai manganului indică o stimulare a 
procesului de biosinteză a endopolizaharidelor la administrarea tribromoacetatului şi 
monocloroacetatului de mangan în cantitate de 5 mg/l: corespunzător cu 29% şi 23% 
mai mult decît în proba martor (tab.2.).

Toţi cei trei compuşi ai manganului, studiaţi de noi au dus de asemenea la o sporire 
esenţială a cantităţii de exopolizaharide.

Monocloroacetatul de Mn(II), manifestă efect stimulator numai în cantităţi minime, 
optimă fiind concentraţia de 1 mg/l. În acest caz se obţine 1,85 g/l de exopolizaharide, 
ceea ce constituie cu 58,5% mai mult decît în proba martor. Pentru tricloroacetatul 
de Mn(II) concentraţia optimă este cea de 5 mg/l, care permite obţinerea a 3,3 g/l de 
exopolizaharide (cu 182% mai mult decît în proba martor), iar pentru tribromoacetatul 
de Mn(II) – cea de 10 mg/l, cînd se obţin 3,32 g/l de exopolizaharide (cu 184% mai 
mult decît în proba martor). 

Efectul stimulator al compuşilor coordinativi ai manganului cu halogenoacetaţi 
depinde atît de natura  ionului central, cît şi a ligandului utilizat.

Rolul manganului în diverse procese biosintetice a fost elucidat deja în capitolul V. 
Este semnificativă în acest caz funcţia catalitică importantă  a manganului în procesul 
de fotosinteză, şi anume cea de stimulare a reacţiei de fotoliză a apei (reacţia Hill) şi 



139

de prevenire a formării intermediarilor reactivi liberi (radicali hidroxil, superoxidul sau 
peroxidul de hidrogen). 

Bromul şi clorul, la cianobacterii, se includ în componenţa clor- şi brom-
peroxidazelor, enzime ce catalizează reacţiile de formare a compuşilor halogenaţi, 
utilizînd în acest scop peroxidul de hidrogen. În acelaşi timp este demonstrat faptul 
că insuficienţa ionilor de Cl-, afectează transportul de electroni de la nivelul FS II în 
vecinătatea centrului de oxidare a apei [14]. 

Tabelul 2. Influenţa compuşilor coordinativi halogenaţi ai manganului asupra sintezei 
polizaharidelor de către cianobacteria Nostoc	linckia	(Roth)	Born	et	Flah	CNM-CB-03

Nr Comp.
coord.

C
mg/l

Biomasa,
g/l % M

Endopoliza-
haride, 
%BAU

%M Exopoliza-
haride, g/l % M

 1

[M
n(

C
C

l 3C
O

O
) 2

 · 
4H

2O
] 1

5
10
M

1,64±0,003
1,55±0,003
1,29±0,003
1,47±0,002

111,4
104,9
87,2
100,0

34,98±0,022
34,36±0,172
36,68±0,028
34,42±0,008

101,6
99,8
106,6
100,0

1,89±0,006
3,29±0,025
0,85±0,004
1,17±0,009

162,2
281,9
72,83
100,0

2

[M
n(

C
B

r 3C
O

O
) 2

 · 
4H

2O
] 1

5
10
M

1,63±0,004
1,61±0,009
1,39±0,003
1,47±0,002

110,9
109,1
94,8
100,0

37,91±0,034
44,69±0,020
38,33±0,041
34,42±0,008

110,1
129,8
111,4
100,0

2,09±0,006
2,86±0,004
3,32±0,001
1,17±0,009

178,8
245,1
284,2
100,0

3

[M
n(

CH
2C

lC
O

O
) 2 ·

 
4H

2O
] 1

5
10
M

1,59±0,004
1,59±0,005
1,73±0,002
1,47±0,002

107,7
108,1
117,4
100,0

37,71±0,062
42,43±0,041
37,42±0,021
34,42±0,008

109,6
123,3
108,7
100,0

1,85±0,004
1,23±0,004
1,30±0,001
1,17±0,009

158,5
105,6
111,4
100,0

În ceea ce priveşte influenţa compuşilor coordinativi ai fierului asupra procesului 
de acumulare a endo- şi exopolizaharidelor nu am obţinut rezultatele scontate. Este 
binecunoscut faptul că fierul este parte componentă a citocromilor (transportori de 
electroni în procesul de fotosinteză), a feredoxinelor care joacă un rol fundamental 
în etapele ce implică transfer de electroni, cum ar fi cele respiratorii şi fotosintetice. 
Totodată, compuşii coordinativi ai fierului s-au dovedit a fi stimulatori eficienţi ai 
procesului de biosinteză a ficobiliproteinelor (majorînd esenţial cantitatea lor în 
biomasă), pigmenţi responsabili de absorbţia luminii în fotosistemul II. 

Reieşind din cele spuse mai sus, am presupus că compuşii coordinativi ai fierului ar 
putea stimula procesul de biosinteză a endo- şi exopolizaharidelor. Rezultatele obţinute 
sunt prezentate în  tabelul 3. 

Putem menţiona că, toţi compuşii coordinativi ai fierului cu aminoacizi testaţi 
manifestă o acţiune stimulatoare destul de modestă asupra biosintezei exopolizaharidelor, 
sporind cantitatea de exopolizaharide doar cu 20% fiind utilizaţi în concentraţia de 5 
mg/l.
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Referitor la cantitatea de endopolizaharide observăm, că cantitatea lor în biomasa 
cianobacteriei  scade odată cu creşterea concentraţiei compuşilor, atingînd la utilizarea 
valinatului de fier  în concentraţie de 10 mg/l valoarea de 67.95% faţă de proba 
martor.

În tabelul 4 sunt prezentate rezultatele studierii efectelor exercitate de 
compuşii coordinativi ai molibdenului  asupra proceselor de biosinteză a endo- şi 
exopolizaharidelor. 

Tabelul 3. Influenţa compuşilor coordinativi  ai fierului cu aminoacizi asupra sintezei 
polizaharidelor de către cianobacteria Nostoc	linckia	(Roth)	Born	et	Flah	CNM-CB-03

Nr Comp.
coord.

C
mg/l

Biomasa,
g/l % M

Endopoliza-
haride, 
%BAU

%M Exopoliza-
haride, g/l % M

 1

[F
e(

II
I)

-
gl

y]

1
5
10
M

1,39±0,021
1.45±0,050
1,52±0,036
1,47±0,002

94.77
98.57
103.12
100,00

30.41±0,027
28.31±0,016
25,62±0,034
34,42±0,008

88.34
82.25
74.44
100,00

1,16±0,003
1,42±0,001
1,29±0,004
1,17±0,009

99.23
121.68
110,88
100,00

2

[F
e(

II
I)

-
al

a]

1
5
10
M

1,51±0,067
1,47±0,051
1,53±0,015
1,47±0,002

102.24
99.93
104.00
100,00

34.41±0,020
32,51±0,019
32.06±0,016
34,42±0,008

99.97
94.45
93.13
100,00

1,21±0,015
1,47±0,015
1,42±0,010
1,17±0,009

103.40
125,68
121.68
100,00

3

[F
e(

II
I)

-
va

l]

1
5
10
M

1,46±0,025
1,46±0,010
1,35±0.002
1,47±0,002

99,25
99.05
91.52
100,00

26.34±0,021
24.75±0,027
23.39±0,028
34,42±0,008

76.54
71.91
67.95
100,00

1,19±0,005
1,37±0,003
1,31±0,003
1,17±0,009

102.40
117.25
112.11
100,00

Menţionăm că compuşii coordinativi ai molibdenului testaţi nu manifestă o influenţă 
vădită asupra procesului de sinteză a exopolizaharidelor, acestea rămînînd  practic  la 
nivelul probei martor. Asupra acumulării cantităţii de endopolizaharide în biomasă un 
efect pozitiv manifestă glicinatul de molibden, care la concentraţia de 10 mg/l induce 
o sporire a cantităţii de endopolizaharide cu 30%, şi serinatul de molibden, care fiind 
utilizat în concentraţie de 1mg/l sporeşte cantitatea de endopolizaharide cu 26% faţă 
de proba martor.

Rezultatele studiului acţiunii  compuşilor coordinativi ai cromului, au demonstrat 
acţiunea lor inhibitoare asupra cantităţii de endopolizaharide (tab.5.). În ceea ce priveşte 
biosinteza şi acumularea exopolizaharidelor  observăm o creştere cu circa 20-30% faţă 
de proba martor la utilizarea tuturor compuşilor în concentraţie de 5 mg/l. Numai în 
cazul utilizării  compusului [Cr3ORr6(h2O)3]ClO4 în cantitatea de 1 mg/l s-a înregistrat 
un spor esenţial al cantităţii de exopolizaharide (cu 96% mai mul decît în proba  de 
martor). 

Rezultatele prezentate în tabelul 6 demonstrează că  compuşii coordinativi ai 
nichelului sunt toxici  pentru cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-
CB-03, provocînd o micşorare considerabilă a productivităţii. Totodată observăm că 
[S2Ni(ac)2]  fiind aplicat în concentraţie de 1 mg/l provoacă o sporire a cantităţii de 
endopolizaharide cu 35%, şi a cantităţii de exopolizaharide cu 28%, iar la concentraţia 
de 5 mg/l secreţia exopolizaharidelor în mediul de cultivare creşte cu 37% faţă de 
proba martor. Picolinatul de nichel în concentraţie de 5 mg/l sporeşte cantitatea de 
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endopolizaharide cu circa 20%, iar cea de exopolizaharide cu 50% mai mult decît în 
proba martor.

Tabelul 4.Influenţa compuşilor coordinativi  ai molibdenului cu aminoacizi asupra 
sintezei polizaharidelor de către cianobacteria Nostoc	linckia	(Roth)	

Born	et	Flah	CNM-CB-03

Nr Comp.
coord.

C
mg/l

Biomasa,
g/l % M

Endopoliza-
haride, 
%BAU

%M Exopoliza-
haride, g/l % M

 1

[M
oO

2(C
H 3C

OC
H 2

CO
CH

3) 
-- 

M
et]

 

1
5
10
M

1,43±0,001
1,45±0,012
1,47±0,011
1,47±0,002

97,3
98,6
100,0
100,0

39.31±0,020
39.98±0,068
41.12±0,015
34,42±0,008

114,2
116,2
119,5
100,0

1.26±0,003
1,21±0,003
1,10±0,003
1,17±0,009

108,2
103,9
94,5
100,0

2

[M
oO

2(C
H

3C
O

C
H

2
C

O
C

H
3) 

- G
ly

]

1
5
10
M

1,38±0,003
1,55±0,001
1,62±0,003
1,47±0,002

93,8
105,4
110,2
100,0

33,65±0,016
35.27±0,020
44.81±0,021
34,42±0,008

97,8
102,5
130,2
100,0

1,15±0,004
1,17±0,003
1,15±0,003
1,17±0,009

98,9
100,4
98,4
100,0

3

[M
oO

2(C
H 3C

OC
H 2

CO
CH

3) 
- S

er] 1
5
10
M

1,47±0,006
1,43±0,009
1,34±0,002
1,47±0,002

100,0
97,3
91,2
100,0

43.42±0,020
24.76±0,028
24.06±0,020
34,42±0,008

126,1
71,9
69,9
100,0

1,22±0,003
1,19±0,003
1,17±0,003
1,17±0,009

104,8
102,1
100,4
100,0

Tabelul 5. Influenţa compuşilor coordinativi  ai cromului asupra sintezei polizaharidelor 
de către cianobacteria Nostoc	linckia	(Roth)	Born	et	Flah	CNM-CB-03.

Nr Comp.
coord.

C
mg/l

Biomasa,
g/l % M

Endopoliza-
haride, 
%BAU

%M Exopoliza-
haride, g/l % M

 1 [Cr3ORr6(H2O)3]
ClO4

1
5
10
M

1,28±0,005
1,24±0,003
1,11±0,004
1,47±0,002

87,1
84,3
75,5
100,0

34,87±0,027
31,27±0,028
28,27±0,021
34,42±0,008

101,3
90,8
82,1
100,0

2,3±0,009
1,51±0,004
1,29±0,004
1,17±0,009

196,8
129,1
110,8
100,0

2 [Cr3O(CH3CO2)6
(H2O)3]CH3COO

1
5
10
M

1,53±0,004
1,49±0,004
1,13±0,003
1,47±0,002

104,1
101,3
76,9
100,0

33,51±0,021
32,09±0,016
30,25±0,360
34,42±0,008

97,3
93,2
87,9
100,0

1,27±0,001
1,47±0,006
1,05±0,004
1,17±0,009

109,1
125,9
90,2
100,0

3 [Cr3OBut6(H2O)3]
ClO4

1
5
10
M

1,46±0,005
1,31±0,004
1,29±0,003
1,47±0,002

99,3
89,1
87,8
100,0

35,74±0,016
34,74±0,008
32,71±0,008
34,42±0,008

103,8
100,9
95,0
100,0

1,22±0,004
1,42±0,001
1,17±0,006
1,17±0,009

104,8
121,4
100,2
100,0
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Tabelul 6. Influenţa compuşilor coordinativi  ai nichelului asupra sintezei 
polizaharidelor de către cianobacteria Nostoc	linckia(Roth)	Born	et	Flah	CNM-CB-03

Nr Comp.
Coord.

C
mg/l

Biomasa,
g/l % M

Endopoliza-
haride, 
%BAU

%M Exopoliza-
haride, g/l % M

 1 [S2Ni(ac)2]

1
5

7,5
M

1,13±0,016
0,80±0,021
0,50±0,014
1,47±0,002

76,9
54,4
34,0
100,0

46,55±0,020
26,1±0,027
24,06±0,020
34,42±0,008

135,2
75,8
69,9
100,0

1.50±0,005
1,60±0,010
1,39±0,003
1,17±0,009

128,9
137,1
118,8
100,0

2 [Ni(Pc)2xH2O]

1
5

7,5
M

1,23±0,003
0,99±0,025
0.98±0,010
1,47±0,002

83,5
67,1
66,6
100,0

32,83±0,021
42,51±0,020
31,06±0,028
34,42±0,008

95,4
123,5
90,2
100,0

1,67±0,003
1,75±0,005
1,35±0,003
1,17±0,009

142,9
150,4
115,8
100,0

3 [Ni(Benz)2]

1
5

7,5
M

1,03±0,028
0,69±0,012
0,54±0,005
1,47±0,002

70,1
46,9
36,7
100,0

34,44±0,014
31,57±0,016
28,25±0,027
34,42±0,008

100,1
91,7
82,1
100,0

1,24±0,003
1,49±0,005
1,27±0,003
1,17±0,009

105.9
127.7
108.9
100,0

CONCLUZII

În concluzie  menţionăm, că efectul stimulator al compuşilor coordinativi ai Zn(II) 
şi Mn(II) în procesul de acumulare a endo- şi exopolizaharidelor este evident şi poate 
fi explicat prin implicaţiile enzimatice ale acestor metale în procesul  de fixare a CO2 şi 
reacţiile de fotoliză a apei.

Pornind de la ipoteza expusă în literatura de specialitate despre eliminarea 
exopolizaharidelor ca reacţie de autoprotecţie la contactul cu substanţe toxice, au 
fost testaţi şi compuşi cu efect toxic (cei de crom şi nichel). În experienţele realizate, 
însă, nu am depistat o dependenţă vădită între gradul de toxicitate a compusului şi 
nivelul de sinteză a exopolizaharidelor. Mai mult ca atît, la suplimentarea mediilor 
nutritive cu compuşi coordinativi netoxici efectul stimulării procesului de secreţie a 
exopolizaharidelor a fost mult mai mare, atingînd valori de 2,2 – 2,8 ori mai mari ca în 
cazul mediilor nesuplimentate. 

Aceste rezultate sugerează necesitatea continuării cercetărilor în vederea elucidării 
mecanismelor reacţiilor de răspuns a cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah 
CNM-CB-03 la acţiunea compuşilor coordinativi.

Generalizînd  rezultatele investigaţiilor efectuate, putem afirma că dintre toţi compuşii 
cooordinativi studiaţi cei mai eficienţi stimulatori ai biosintezei  exopolizaharidelor 
s-au dovedit a fi compuşii coordinativi ai manganului cu halogenoacetaţi care prezintă 
interes pentru ficobiotehnologie în vederea obţinerii exopolizaharidelor. 
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