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Introducere

Preparatele enzimatice cunosc o aplicare largă în diferite ramuri industriale, în 
medicină, în cercetări ştiinţifice. În ultimii ani o atenţie deosebită se acordă enzimelor 
hidrolitice, fapt condiţionat de perspectiva utilizării lor în biotehnologii.

Recunoscuţi producători de hidrolaze sunt fungii miceliali – microorganisme ce se 
caracterizează prin eterogenitate largă a însuşirilor fiziologo-biochimice şi diversitate 
unicală a enzimelor sintetizate [3,9,16-18,20,23].

Problemă importantă a utilizării microorganismelor ca obiecte biotehnologice este 
sporirea şi stabilizarea capacităţii biosintetice. Studierea mecanismului, care stă la baza 
sintezei sporite a substanţelor bioactive la microorganisme, este oportună atât pentru 
înţelegerea procesului, cât şi pentru crearea biotehnologiilor avansate.

În conformitate cu datele unui şir de publicaţii, sinteza substanţelor bioactive la 
microorganisme poate fi majorată considerabil şi orientată cu ajutorul biostimulatorilor 
şi reglatorilor de origine chimică sau biologică [1,7,8,13,18].

În acest context, prezintă interes studiul rolului deosebit al substanţelor fiziologic 
active, care acţionează în cantităţi infime la iniţierea unor procese noi în celula vie. La 
această categorie pot fi raportate microelementele, vitaminele, enzimele, alte substanţe 
fiziologic active cu compoziţie şi structură complexă [10].

Capacitate de a cataliza procesele biologice în celula vie manifestă şi 
metalocomplecşii, îndeosebi chelatile. În aceşti compuşi metalele, în principal Fe, Cu, 
Mo, Co, Zn şi al., care în mare parte prezintă microelemente, sunt legate cu atomi 
şi grupe de atomi din moleculele substanţelor organice [10,14,19]. Rol important în 
manifestarea proprietăţilor metalocomplecşilor joacă şi liganzii din componenţa lor. 
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Importanţi liganzi care formează cu ionii metalelor de tranziţie complecşi stabili, 
diferiţi după compoziţie, structură şi proprietăţi sunt dioximele [2].

Studiul însuşirilor biologice a unui şir de complecşi ai cobaltului (III) cu oxime şi 
anioni fluoruraţi în sfera externă a evidenţiat acţiunea benefică a dioximaţilor asupra 
procesului de enzimogeneză a unor tulpini de fungi miceliali producători de hidrolaze 
exocelulare cu sisteme enzimatice diferite. Astfel, introducerea in mediul de cultivare 
a tulpinilor Rhizopus arrhizus F 67 – producător de pectinaze şi Aspergillus niger 
33 CNMN FD 06A – producător de amilaze a compuşilor coordinativi ai cobaltului 
(III) [Co(DH)2Thio2]3F[SiF6]·1,5H2O, [Co(DH)2Thio2]2SiF6·3H2O, [Co(DH)2Thio2]
BF4·3H2O, au sporit biosinteza enzimatică respectiv cu 97,1-115,3% şi 26,3-42,6% în 
dependenţă de concentraţia aplicată şi originea tulpinii. Investigaţiile au demonstrat că 
compuşii coordinativi testaţi modifică nu numai activitatea enzimatică, dar şi termenul 
de manifestare a maximului de sinteză [4,5]. 

Scopul cercetărilor a constat în selectarea unor biostimulatori ai procesului de 
enzimogeneză la tulpina de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A – producător 
de amilaze. 

Materialele prezente conţin rezultatele cercetărilor privind stabilirea influenţei 
dioximaţilor cobaltului (III) în dependenţă de compoziţia sferei interne şi externe a 
metalocomplexelor asupra biosintezei amilazelor de către tulpina de fungi Aspergillus 
niger 33-19 CNMN FD 02A cu semnificaţie biotehnologică. 

Obiect şi metode de cercetare

Obiect de studiu a servit tulpina de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 
02A – producător perspectiv de amilaze. Tulpina este depozitată în Colecţia Naţională 
de Microorganisme Nepatogene a Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al 
Academiei de Ştiinţe al Moldovei [6].

Cultivarea submersă a producătorului s-a realizat în baloane Erlenmeyer cu volum 
de 1L, în condiţii de agitare continuă (180 rot·min.-1), la temperatura de 300C, fiecare 
colbă conţinând câte 200 ml mediu nutritiv cu compoziţia (g·L-1): amidon - 3,0; făină 
de fasole - 9,0; tărâţe de grâu - 18,0; KH2PO4 – 2,0, KCl – 0,5, MgSO4 – 0,5, apă 
potabilă, pH iniţial al mediului - 5,0. Cercetările s-au efectuat în dinamică, urmărindu-
se acumularea amilazelor în lichidul cultural pe parcursul  zilelor a 4-a, - a 7-ea de 
cultivare.

În calitate de inocul a servit suspensia apoasă de spori a culturii de 14 zile, crescută 
pe suprafeţe oblice de malţ agarizat, la temperatura de 28-30°C în cantitate de 10 % cu 
concentraţia de 106 spori/ml.

Pentru intensificarea capacităţii biosintetice a tulpinii de fungi s-au utilizat compuşi 
noi ai cobaltului (III) care conţin în sfera internă molecule organice de dimetilglioximă 
(DH2), 1,2-ciclohexandiondioximă (NioxH)2, tiocarbamidă (Thio), anilină (Anil), 
nicotinamid (PP), iar în sfera externă anionii fluoruraţi [ZrF6 ]

2- , [ BF4 ]
-, [TiF6]

2- : [Co 
(NioxH)2 (Anil)2]2 [ ZrF6]∙3H2O (I);  [Co(DH)2 (Anil)2]2 [ZrF6]∙2H2 O (II); [Co (DH)2 ( 
PP)2] [BF4] ∙3H2O (III) ; [Co(DH)2(Anil)2]2[TiF6] (IV).

Metalocomplecşii s-au testat în trei concentraţii -1,0; 5,0 şi 10 mg/l.
În lichidul cultural, obţinut în variantele – experiment (cu compuşi coordinativi) şi 

în varianta martor (fără compuşi coordinativi), a fost dozată activitatea amilolitică prin 
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metoda colorimetrică cu iod, utilizând ca substrat soluţia de 1% de amidon solubil, în 
condiţii standard de hidroliză la pH-4,7 pentru amilazele ordinare şi în condiţii extremale 
de aciditate la pH-2,5 pentru amilazele acid stabile. O unitate de activitate amilolitică 
este acceptată ca cantitatea  de enzimă, care în condiţii determinate de temperatură, pH 
şi durata de acţiune catalizează un gram de amidon până la dextrine cu diferită masă 
moleculară [12,21,24].

Rezultate şi discuţii

După cum urmează din analiza datelor obţinute complecşii (I) şi (II) - 
[Co(NioxH)2(Anil)2]2 [ZrF6]·3H2O, [Co(DH)2(Anil)2]2 [ ZrF6]·2H2O, caracterizaţi 
prin sferă externă identică – anionul [ ZrF6 ]

2-  şi diferenţe în compoziţia  liganzilor 
–   (NioxH)2 şi (DH)2, manifestă acţiune stimulatoare la etapa iniţială de biosinteză a 
amilazelor de către micromiceta Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A ( în ziua a 4-a 
şi , în grad mai minor, în ziua a 5-a). La aplicarea lor în concentraţii mici – 1-5 mg/l 
efectul stimulator constitue respectiv 19,98% şi 15,04%  pentru amilazele ordinare 
(Tabelul 1) şi 22,1% şi 8,1% pentru cele acid stabile (Tabelul 2). Efectul stimulator este 
mai puternic exprimat la complexul care conţine radicalul dioximei (NioxH)2. Faptul 
poate fi atribuit capacităţii unor specii de micromicete de a asimila efectiv şi a include 
în procesele metabolice substanţe ciclice metoxilate [22].

Tabelul 1. Modificarea activităţii amilazelor ordinare (рН 4,7) ale micromicetei 
Aspergillus	niger 33-19 CNMN FD 02A sub influenţa complecşilor cobalt (III) 

cu anioni fluoruraţi
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[Co(NiOXH)2(Anil)2]2
[ZrF6]·3H2O

(I)

1 159,3 117,0 183,5 106,0 142,6 80,1 175,9 104,9
5 163,4 120,0 173,1 100,0 132,5 74,5 167,5 100,0

10 122,7 90,0 173,1 100,0 132,5 74,5 167,5 100,0

 [Co(DH)2(Anil)2]2 
[ZrF6]·2H2O

(II)

1 138,5 101,7 178,3 103,0 167,8 94,4 167,5 100,0

5 160,1 117,5 199,1 115,0 112,3 63,1 175,9 104,9

10 138,5 101,7 188,7 109,0 152,7 85,8 159,3 95,1

[Co(DH)2( PP)2] 
[BF4] ·3H2O

(III)

1 171,7 126,1 188,7 109,0 142,6 80,1 171,7 102,5

5 159,3 117,0 188,7 109,0 157,7 88,7 184,2 109,9

10 151,0 110,8 167,9 97,0 172,8 97,2 151,0 90,1

[Co(DH)2(Anil)2]2
[TiF6]
(IV)

1 178,3 130,9 208,6 120,5 171,8 96,5 184,2 109,9

5 178,3 130,9 227,4 131,3 171,8 96,5 192,4 114,9

10 188,7 138,6 227,4 131,3 202,2 113,6 184,2 109,9

Martor 136,2 100 173,1 100 177,9 100 167,5 100
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Tabelul 2. Modificarea activităţii amilazelor acidstabile (рН 2,5) ale micromicetei  
Aspergillus	niger	33-19	CNMN	FD	02A sub influenţa complecşilor cobalt (III) 

cu anioni fluoruraţi. 
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[Co(NiOXH)2(Anil)2]2
[ZrF6]·3H2O

(I)

1 262,1 122,1 335,1 128,0 227,3 76,3 251,0 108,8
5 255,8 118,6 307,5 117,5 227,3 76,3 240,6 104,3

10 196,1 91,1 227,6 86,9 229,9 93,9 219,8 95,3

 [Co(DH)2(Anil)2]2 
[ZrF6]·2H2O

(II)

1 216,1 100,3 307,5 117,5 277,4 93,1 219,8 95,3

5 227,6 105,7 321,9 123,0 171,1 54,4 251,0 108,8

10 216,1 100,3 278,4 106,4 252,3 84,7 230,7 100,0

[Co(DH)2( PP)2] 
[BF4] ·3H2O

(III)

1 293,4 136,2 307,5 117,5 210,8 70,8 240,5 104,3

5 270,0 125,4 278,4 106,4 246,1 82,6 245,8 106,5

10 248,8 115,4 271,2 103,6 264,8 88,9 178,3 77,3

[Co(DH)2(Anil)2]2
[TiF6]
(IV)

1 252,4 117,2 310,1 118,5 220,4 74,0 256,2 111,0

5 276,6 128,4 335,1 128,0 249,4 83,7 261,3 113,3

10 284,6 132,2 368,4 140,8 333,2 111,9 240,6 104,3

Martor - 215,3 100 261,7 100 297,8 100 230,7 100

Acţiune similară manifestă şi substanţa a III-a [Co(DH)2( PP)2] [BF4]∙3H2O efectul 
stimulator fiind mai exprimat în ziua a patra de cultivare. Aplicarea complexului în 
concentraţie de 1,0 mg/l sporeşte activitatea amilazelor ordinare cu 26,01%, acidstabile 
cu 36,23%.

Către finele procesului de cultivare (ziua a 5-a – a 6-a) diferenţa între experiment 
şi control în variantele I, II şi  III se echilibrează. Datele ne permit să presupunem, 
că compuşii testaţi intensifică fazele de dezvoltare a microorganismului caracterizate 
prin procesele de adaptare şi multiplicare a microorganismului, fenomen care provoacă 
biosinteza mai timpurie a amilazelor, confirmat prin intensificarea considerabilă (cu 
15,04- 26,10% şi respectiv 8,1-23,8%) a biosintezei amilazelor atât ordinare cât şi 
acidstabile în ziua a patra de cultivare faţă de varianta control.

Activitatea ambelor tipuri de amilaze este mai puternic modificată de către substanţa 
IV – complexul [Co(DH)2(Anil)2]2[TiF6], care conţine în componenţa anionului 
fluorurat metalul titan (Ti), prin ce se deosebeşte după componenţă de substanţa II 
– [Co(DH)2(Anil)2]2[ZrF6]∙2H2O care conţine anionul cu zirconiu. Aplicarea acestui 
complex accelerează stabilirea fazei staţionare a ciclului biologic al tulpinii – în zilele 
4-5 în variantele experiment faţă de ziua a 6-a - în varianta martor, reducând cu 24-
48 ore ciclul tehnologic, astfel prezentând mai multe avantaje economice: sporirea 
considerabilă a biosintezei enzimatice şi reducerea ciclului tehnologic. Cele expuse 
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argumentează recomandarea metalocomplexului [Co(DH)2(Anil)2]2[TiF6] (IV) în 
calitate de biostimulator al sintezei  amilazelor  de către tulpina Aspergillus niger 33-
19 CNMN FD 02A. Maxima activităţii amilazelor standarde (ordinare) în variantele 
experiment (concentraţia metalocomplexului – 5,0 şi 10,0 mg/l) constituie 227,36 u/ml 
comparativ cu 177,89 u/ml în varianta martor, a amilazelor acidstabile 368,35 u/ml în 
varianta experiment faţă de 297,79 u/ml în varianta martor. Efectul stimulator constitue 
respectiv 27,8% şi 23,69% pentru amilazele standarde şi acidstabile. Activitatea 
amilazelor în această variantă rămâne superioară faţă de varianta martor pe întreaga 
perioadă de cultivare, fapt ce confirmă că acest complex nu numai stimulează dezvoltarea 
microorganismului dar provoacă şi biosinteza “de novo” a enzimelor (Fig.1).

Fig. 1. Modificarea activităţii amilazelor sintetizate de micromiceta Aspergillus	niger 33-
19 CNMN FD 02A sub influenţa complexului [Co(DH)2(Anil)2]2 [TiF6]

a.  Modificarea activităţii amilazelor ordinare (рН 4,7) 
b.  Modificarea activităţii amilazelor acidstabile (рН 2,5) 

Reieşind din faptul că compuşii coordinativi II şi IV - [Co(DH)2(Anil) 2]2 [ZrF6], 
[Co(DH)2(Anil)2]2[TiF6] au sfera internă identică după componente, dar sunt marcaţi 
prin diferenţa anionilor complecşi - [ ZrF6]

2- şi [TiF6]
2- putem conchide, că acţiunea 

diferită a compusului (IV) asupra proceselor de dezvoltare şi sinteză enzimatică a tulpinii 
de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A este condiţionată de proprietăţile 
anionului complex [TiF6]

2-.
Noul acces de sporire a activităţii enzimatice în unele variante experimentale în 

ziua a 7-a de cultivare este provocat de creşterea secundară a microorganismului. Sub 
microscop la această etapă se urmăreşte creşterea de noi conidii şi catene de miceliu 
tânăr.

Concluzii

 A fost selectat în calitate de biostimulator al sintezei amilazelor de către tulpina 
Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A metalocomplexul [Co(DH)2(Anil)2]2 [TiF6] 
(IV). Introducerea complexului în mediul de cultivare în concentraţie de 5-10 mg/l 
intensifică biosinteza amilazelor standarde cu 27,8% şi acidstabile cu 23,69%, reducând 
ciclul biotehnologic cu 24- 48 ore.

Activitatea amilazelor în varianta cu metalocomplexul citat  rămâne superioară 
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faţă de martor pe întreaga perioadă de cultivare, fapt ce confirmă că acest complex nu 
numai  stimulează dezvoltarea microorganismului dar provoacă şi biosinteza “de novo” 
a enzimelor. A fost marcată  influenţa sferei externe a compuşilor coordinativi testaţi 
asupra proceselor de dezvoltare şi sinteză enzimatică la fungii miceliali producători de 
hidrolaze exocelulare.
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STUDIUL CĂILOR DE REGLARE A BIOSINTEZEI 
POLIZAHARIDELOR  LA  CIANOBACTERIA NOSTOC	 LINCKIA	

(ROTH)		BORN	ET	FLAH	CNM-CB-03
Rudic Valeriu, Cojocari Angela, Cepoi Liliana, Miscu Vera

Institutul	de	Microbiologie	şi	Biotehnologie	al	AŞM

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;•	


