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ABSTRACT
Cu o salinitate extremă (i.e.0, ~10 ori mai sărată decât apa marină), un nivel aproape toxic
de magneziu (~ 2.0 M Mg²⁺), dominată de cationi divalenți, cu un pH acid (6.0) și o rată
mare de absorbție a fluxului de radiații, Marea Moartă reprezită un ecosistem unic și dur.
Studiul de față se concentrează pe izolarea și cultivarea tulpinilor de bacterii halofile de la
suprafața apei Mării Moarte urmat de caracterizarea lor fenotipică și identificarea moleculară.
Filogenia bazată pe genele 16S rRNA și analiza fenotipică arată că bacteriile izolate
aparțin speciei Chromohalobacter marismortui (99% asemănari). Acestea au format colonii
rotunde, convexe, cu o singură margine, celulele au fost identificate ca Gram negative și
apăreau ca tije scurte la microscopul optic. Tulpinile creșteau optim la o salinitate de 10%
NaCl (m/v) pe mediu solid cu peptonă și extract din drojdie și prezentau sensibilitate la
nitrofuratoin. Izolarea acestor tulpini ne arată viața lor activă de la suprafața hipersăratei
MăriMoarteșireconfirmăidentificărileprecedentealeChromohalobactermarismortuidinacestmediu.
Investigații ulterioare ale acestor izolate poate duce la o mai bună cunoaștere a capacităților
metabolice ale speciei, capacități cu presupuse aplicații în: biodegradarea de hidrocarburi,
biosinteza de polimeri (polihidroxialcanoat, substanțe polimerice extracelulare) sau enzime
extracelulare halotolerante.
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INTRODUCERE
Mai mult de jumătate din suprafața totală a
Pământului este acoperită de apă marină, o
medie ar fi reprezentată de 35g de sare dizolvată într-un litru, din care 78% reprezintă clorură de sodiu (NaCl). Apele marine adăpostesc
o mare varietate de procariote și eucariote,
cel puțin la fel de mare ca cea a apelor dulci.
Dar există medii cu o salinitate mai mare
decât a acestora (medii hipersaline) în care
numărul speciilor scade, implicit și cel al diversității, odată cu creșterea concentrației de
sare (Trüperand Galinski, 1986). Mediile saline (salinitate între 3.5-10%) și hipersaline
(salinitate >10%) se găsesc pe toate continentele și la toate latitudinile (Oren, 2008). Acestea includ lacuri sărate naturale cu diferiți
componenți chimici, lacuri sărate artificiale,
așa ca bazinele solare de evaporare, depozite
subterane de sare de rocă, soluri saline și altele (Kushmerand Karakura, 1988). Mineralele
se acumulează în lacuri când echilibrul apei
(rata evaporării, sau retragerea apelor dulci,
depășește rata de plasament) devine negativ. Când concentrația sării dintr-un lac depășește concentrația sării din apa marină, lacul va fi numit hipersalin și poate fi tolerat doar
de organisme care se pot adapta la condiții
extreme de salinitate (Bein and Amit, 1980;
Oren, 1999). Există și habitate în care salinitatea depășește de 3 ori salinitatea apei
sărate, în acest caz mediul se numește hipersalin. O caracteristică a lacurilor hipersaline,
care le diferențiază de alte medii extreme,
este faptul că acestea adăpostesc o diversitate neașteptată de populații din Bacteria și
Archaea (Arahal et al., 2007). Pentru a rezista stresului osmotic, datorat concentrației de
săruri minerale, aceste microorganisme au
evoluat, dezvoltând variate mecanisme de
apărare, care le permit să prospere în mediile saline din întreaga lume (Galinskiand
Trüper, 1994). Marea Moartă este un exemplu de lac hipersalin, având o salinitate de aproximativ 348g/l (densitate de 1.24kg/l) (Oren,
2010). Aceasta aparține la o apă talasohalină
cu o compoziție ionică foarte diferită

marine (Glansdorffand Gerday, 2007). Marea
Moartă nu comunică cu alte mări, deci este
un lac terminal, care anual pierde apă prin
evaporare, rezultatul fiind o concentrație
crescută de sare și minerale, aflate într-o
compoziție unică (Oroud, 2011; Oren, 2010).
Aceste ecosisteme saline au devenit interesante pentru studiul biodiversității și dinamicii
comunităților microbiene din mediile cu
concentrație mari de sare. Înțelegerea caracteristicilor biologice ale microorganismelor
halofilelor („iubitoarelor de sare”) se bazează pe studiul aprofundat al mediilor saline și caracterizarea izolatelor lor. În studiul
de față ne-am propus:
i) Izolarea microorganismelor halofile din
Marea Moartă,
ii) Caracterizarea fenotipică și evaluarea
condițiilor optime pentru creșterea tulpinilor
izolate,
iii) Identificarea taxonomică a izolatelor.
MATERIALE ȘI METODE
Izolarea și cultivarea tulpinilor bacteriene
Proba de apă a fost luată da la suprafața
Mării Moarte cu un recipient de 50mL steril
din plastic și depozitat la 4° C până când
a fost prelucrată și supusă analizelor de laborator. Microorganismele din familia Halomonadaceae au fost izolate în condiții aerobe
utilizând un mediu artificial cu concentrații
diferite de sare (NaCl). Trei abordări au
fost folosite pentru a izola microorganismele: Inocularea directă a probelor de apă
solidă, efectuând serii de diluții și filtrând
un volum de 1-5mL din proba de apă pe
membrane MCE (Filtru Fioroni, Franța) cu
pori de 0,45µm și incubând membranele pe
un mediu solid, iar pentru a efectua alte experimente (ca de exemplu determinare densității optice) am utilizat următorul mediu
M1 (cu diferite concentrații de NaCl) (Atlas,
2010) conținând(g/L): NaCl 170g/210g/250g,
MgSO₄ x 7H₂O 20g KCl 5g, Ca₂Cl x 6H₂O
0,2g, peptonă 5g, extract din drojdie 5g,
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Agar-agar 20g și M372 (Atlas, 2010)
conținând (g/L): NaCl 200g, MgSO₄ x 7H₂O
20g, KCl 2g, Glutamat de sodiu 1g, Citrat
de sodiu 3g, Acizi casamino 5g, extract din
drojdie 5g, Clorură de amoniu 5g, KH₂PO₄
2,5g, soluție FeM 2,5g, Agar-agar 20g. Mediile lichide conțin aceleași componente ca
cel solid, cu excepția agar-ului. Ambele medii au fost aduse la un pH final de 7.2±0.2 folosind 1M NaOH, apoi autoclavizat la 121°C
pentru 15 minute cu autoclava TIMO (PB International, Italia). După sterilizare, mediul
solid a fost așezat pe o placă de sticlă sau
plastic sub o nișă cu flux de aer steril (ASALAIR700, Vertical Laminar Flow, ASAL,
Italia). În toate cazurile incubarea a fost executată la 37°C și 110 sau 140 (revmin¹) viteză
de agitare pentru 9 zile. Coloniile selectate
pe baza unor criterii morfologice, au fost purificate în etape succesive. Tulpinile izolate
au fost numite MM de la Marea Moartă.
Caracterizarea fenotipică a tulpinilor bacteriene

(Baricz et al., 2015) am utilizat metoda Kirby-Bauer (testul difuzimetric de predispoziție la antibiotice). Discuri de antibiotice
sunt plasate pe o placă pe care cresc bacterii.
Dacă bacteria este sensibilă la antibiotic atunci o zonă clară, sau de inhibiție, se observă
în jurul discului, indicând o creștere săracă.
100 µL de cultură lichidă, activă, a fost inoculată pe mediu solid, împrăștiată cu o ansă
apoi au fost aplicate antibioticele astfel (Biolab Zet, Ungaria): tetraciclină 20µg, acid nalidixic 30µg, gentamicină 120µg, ciprofloxacină 5µg, nitrofurantoin 300µg, amoxicilină
25µg, cefotaximă 30µg. Rezultatele au fost
evaluate după 10 zile, în care plăcile au fost
incubate la 37°C. Pentru a identifica mediile
optime de cultură pentru organismele studiate, am pregătit diferite medii, ca de exemplu
M372 și M1 (cu salinități diferite), iar după ce
bacteriile au crescut, am măsurat densitatea
optică (A623) utilizând fotometrul Eppendorf
ECO M6122. Conform rezultatelor mediul
optim avea o salinitate cuprinsă între 0-25%.
Identificarea moleculară a probei de bacterii

Tulpinile izolate au fost supuse unor teste
fenotipice precum colorația Gram, predispoziția la antibiotice și teste de salinitate.
Colorația Gram
reprezintă aproape întotdeauna primul pas în identificarea preliminară a unei bacterii. Această metodă a
fost efectuată conform lui Smith și Hussey
(2005). După fixare probei, urmează colorația
cu 0.1% soluție de cristal violet, 1 minut, urmată de spălarea cu apă și uscare. Următorul
pas constă în tratarea probei cu soluție de
iod (I₃) pentru 2 minute, după care a fost înlăturată soluția cu apă și apoi uscată. Decolorarea
este făcută cu etanol 97% care se ține câteva
secunde, până proba nu mai este colorată.
După care proba a fost spălată cu apă pentru a
se evita decolonizarea. Contrastarea se face
cu safranină (0.5%) pentru un minut apoi se
spală cu apă și se uscă. După uscare proba a
fost analizată la microscop (Zeiss Axioscope
A1, Germania) cu obiectivul de imersie x100,
mărită de 1000 de ori. Pentru a determina
rezistența sau sensibilitatea la antibiotice
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ADN genomic din probele de bacterii a fost
purificat utilizând kit-ul Innu PREP Bacteria
DNA (Analytik Jena, Biometra, Jena, Germania) urmând recomandările protocolului.
Genele 16S rRNA au fost amplificate folosind
o amorsă 27F (5’-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3’) și o amorsă 1492 (5’-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3’). Reacția în lanț
a polimerazei (PCR) a fost efectuată folosind
ciclul termic T100 TM (Bio-Rad, SUA) folosind
următoarele condiții: 95°C pentru 3 minute,
au urmat 35 de cicluri la 95°C pentru 30 secunde, 55°C pentru 30 secunde și 72°C pentru 1 minut și 30 secunde cu o prelungire
finală de 10 min la 72°C. Produșii au fost
supuși unei migrații în gel de agaroză (1%)
apoi au fost vizualizați folosind sistemul
ChemiDoc TMT ouchImaging (Bio-Rad,
Germany). Moleculele amplificate cu PCR
au fost extrase din gel utilizând kit-ul Gene
JETGel Extraction (Thermo Fisher Scientific).
Genele 16S rRNA obținute prin PCR au

fost secvențializate folosind metoda Sanger,
utilizând amorsa 149 2R de la o companie
comercială (Macrogen Europe, Amsterdam, Olanda). Aceste secvențe, ale genelor
16S rRNA, au fost analizate utilizând software-ul MEGA 7.0 și aliniate utilizând algoritmul BLAST, în baza de date NCBI. Arborele filogenetic a fost construit folosind
același software, gratuit MEGA 7.0.

lor a fost observată la microscopul optic, din
acest motiv tulpinile MM3 și MM4 au fost
considerate Gram-negative (Figura 3). Pe
langă aceata s-a observat si forma de bacili a
celor două tulpini.

REZULTATE
Izolarea și cultivarea probelor de bacterii utilizând cele trei metode de izolare au diversificat posibilitatea de a izola microorganisme
din probele de apa recoltată. După inocularea probelor de apă pe medii diferite au
fost efectuate cultivări in vitro ale unor microorganisme halofile. Rezultatele observate
pe plăcile inoculate arată că, în probele de
apă, se găseau microorganisme care formau
colonii roz și alb-gălbui. După consultarea
literaturii am ajuns să considerăm că doar
coloniile alb-gălbui corespund caracteristicilor bacteriene. Cele roșii sau roz au fost
considerate ca organisme din domeniul Archeae și au reprezentat subiectul unui studiu
separat. Probele de apă au fost recoltate în 5
martie 2017 de la Marea Moartă din Israel
și au fost aduse în laboratorul din România
în 14 martie 2017 unde au fost ținute la 4°C
până în 23 martie 2017, când prima inoculare
pe mediu solid M1 (22% NaCl) a fost efectuată. Din păcate, nici un microorganism nu
a crescut pe un astfel de mediu. În 24 martie 2017 am filtrat probele cu o membrană
albă sterilă cu pori de 0.45µm diametru, pe
două plăci medii de M372. Cu prima membrană am filtrat 2mL, iar cu cea de a doua
3mL, ambele membrane au fost puse direct
pe mediu. Incubația a fost făcută în condiții
aerobe la 37°C. După 9 zile (3 aprilie 2017)
au crescut două colonii albe-gălbui, așa cum
se poate vedea în figura 1.

Fig. 1. Aspectul macroscopic al celor două
colonii alb-gălbuie rezultate din filtrarea
probelor de apă pe membrane MCA (pori
de 0.45µm) pe mediu de agar M372 (20%
NaCl). Pe prima membrană au fost filtrați
2mL din proba de apă (a), iar pe cealaltă
3mL (b). Ambele membrane au fost puse direct pe mediul agar și au fost incubate 9 zile
la 37°C.

Fig. 2. Tulpinile MM3 și MM4 reprezentând
specia Chromohalobacter marismortui
pe
mediu solid M1 1-17%. Coloniile bacteriene sunt circulare, conexe, netede, întregi,
alb-gălbuie, cu margini simple având un diametru de 2mm. Mediul nu a fost completat
cu glicerol, conform rețetei din literatură
(Gillisand Logan, 2015), așa că coloniile nu
arătat pigmentul galben specific, maro concentric.

Colorația Gram și rezistența la antibiotice
După colorația Gram, culoarea roșie a celuSeptembrie, 2021

acid nalidixic 30µg, gentamicină 120µg, ciprofloxacină 5µg, amoxicilină 25µg, cefotaximă
30µg și nitrofuranoin 300µg. Inhibiția a fost
considerată pozitivă când zona de inhibiție
a fost mai mare de 5mm.
Fig. 3. Imagini cu colorația Gram a tulpinilor
de Chromohalobacter marismortui. Culoarea
roșie a bacteriilor baciliforme a fost observată la microscopul optic cu imersie (100x)
acesta fiind motivul pentru care tulpinile
MM3 și MM4 sunt considerate Gram-negative.
Rezistența la antibiotice a fost testată pentru
fiecare tulpină. 100µL de cultură lichidă, activă a fost inoculată în mediu solid, împrăștiată cu o ansă, după care au fost aplicate antibioticele. Incubate pentru 10 zile în condiții
aerobe, tulpinile au arătat rezistența la antibiotice descrisă în tabelul de mai jos (Tabelul
1). Conform rezultatelor din tabel ambele
tulpini; MM3 și MM4, sunt sensibile la nitrofurantoin 300µg (F-300). Zonele de inhibare
erau vizibile și au fost măsurate, astfel încât
MM3 avea o zonă de inhibare de 12mm, iar
MM4 de 11mm (Figura 4). Rezistența bacteriei la nitrofurantoin se leagă de prezența
nitroreductazei bacteriene, care transformă
nitroforantoinul în intermediari electrofili
foarte reactivi. Acești intermediari atacă în
mod specific proteinele ribozomale bacteriene, cauzând o completă inhibare a sintezei
proteinelor. În contrast, nici o tulpină nu a
fost sensibilă la celelalte 6 antibiotice, tetraciclină 30µg, acid nalidixic 30µg, gentamicină
120µg, ciprofloxacină 5µg, amoxicilină 25µg
și cefotaximă 30µg (tabel 1 și Figura 4).

Tabel 1: Predispoziția la antibiotice pentru două tulpini moderat halofile (MM3 și
MM4) izolate din Marea Moartă, utilizând
șapte antibiotice, astfel: tetraciclină 30µg,
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Fig. 4. Predispoziția la antibiotice a fost evaluată pe mediu solid M372 folosind discuri de
antibiotice (Biolab Ltd, Budapesta, Ungaria)
cu următoarele antibiotice: tetraciclină 30µg,
acid nalidixic 30µg, gentamicină 120µg, ciprofloxacină 5µg, amoxicilină 25µg, cefotaximă 30µg și nitrofuranoin 300µg. Tulpinile
au crescut formând un biofilm alb-galben cu
zona de inhibiție bine definită, așa cum se
poate observa în imaginea de mai sus. Ambele tulpini MM3 și MM4 (aceeași specie de
Chromohalobacter marismortui) au fost sensibile la nitrofuranoin 300 µg (F-300).

Condiții optime de creștere
Pentru a identifica mediile favorabile creșterii tulpinilor bacteriene, am preparat două
medii M372 și M1 (cu diferite salinități), iar
după ce bacteriile au crescut, am măsurat
densitatea optică (623nm). Măsurătorile au
fost făcute la intervale de 12 ore, cu un total
de 3 măsurători. Din graficul de la figura 5
se poate vedea că tulpinile MM3 și MM4 au
o creștere mai intensă pe mediul M1-17%,
demonstrată printr-o densitate optică crescută după 24 de ore. De asemenea, ambele
tulpini au crescut similar pe mediul M372
conținând o concentrație similară de NaCl
(20%). Tulpinile au înregistrat o creștere accelerată pe mediul M1-21%, indicând toleranța lor la salinitate, dar pe mediu M1-25%
rata de proliferare a tulpinilor a fost foarte

scăzută, chiar și după 24 de ore. Apoi a fost
efectuat testul de salinitate utilizând un mediu M1, cu diferite concentrații de NaCl:
0%, 5%, 10%, 17% și 25%. Tulpinile au fost
incubate și densitățile lor optice au fost măsurate după o săptămână. Merită menționat că
testul de salinitate a fost efectuat pe o singură tulpină (MM3), pentru că ambele tulpini
reprezintă aceeași specie (Chromohalobacter

marismortui). Tulpina MM3 a crescut cel
mai bine pe teren cu concentrație de 10%,
ajungând la o densitate maximă după 12 ore
(Figura 6), asemănătoare cu cea menționată
în literatură (Gillisand Logan, 2015). MM3
a crescut bine la 17% NaCl și la 25% NaCl,
tulpina a crescut doar după 62 de ore, indicând halotoleranța sa. La 0% NaCl, MM3
nu a crescut deloc așa că specia a fost numită
moderat halofilă.

Fig. 5. Creșterea tulpinilor MM3 și MM4 pe medii M1 și M327 conținând 17% și 20% m/v NaCl.
Creșterea a fost descrisă cu rezultatele monitorizărilor densității optice (A623) la intervale de 12 ore.
Măsurătorile au fost efectuate în triplete.

Fig. 6. Efectul sării asupra creșterii izolatului MM3. Tulpina a fost cultivată pe medii M1, cu concentrații diferite de NaCl: 0%, 5%, 10%, 17% și 25%. Tulpinile au fost incubate și densitățile lor optice
au fost măsurate după 7 zile.
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Identificarea moleculară a tulpinilor microbiene de MM3 și MM4
Produșii PCR-ului au fost supuși unei migrații în gel de agaroză (1%), după aceasta
s-au putut observa prezența a două benzi,
apropiate ca mărime, chiar lângă marker,
benzi care reprezentau produșii PCR ai celor
două tulpini (MM3, MM4). Cele două fragmente amplificate corespund unei lungimi
de aproximativ 1500 perechi de baze (Figura
7.a). Rezultatele PCR-ului au fost purificate
de pe gel și secvențializate cu metoda Sanger,
de către o companie comercială, Macrogen.
Secvențele pentru genele 16S rARN au fost
analizate utilizând software-ul MEGA 7.0 și
au fost aliniate utilizând un algoritm BLAST
în baza de date NCBI. Arborele filogenetic
a fost construit utilizând același software,
MEGA 7.0, gratuit. Pentru fiecare secvență
aliniată, se obțineau asemănări cu o specie

anume. Ambele secvențe au arătat o asemănare de 99% cu specia Chromohalobacter
marismortui. Dispunerea ramurilor arborelui
evidențiază asemănările dintre organismele
comparate. Ramurile superioare însoțite de
un cladru comun, prezintă două secvențe
similare, așa cum se poate vedea în Figura 7, (b) în care secvențele tulpinior izolate
din lacul hipersalin (MM3/MM4) sunt plasate împreună cu secvența NBRC103155 de
la Chromohalobacter marismortui, existentă
în baza de date. Cel mai îndepărtat grup a
fost ales cel al Haloferax mediterranei al cărui
clad (Archaea) începe direct de la baza arborelui și nu are nicio asociere apropiată cu
oricare altă rasă a cărui secvență a fost aliniată. Bara de la baza figurii prevede o scară
pentru schimbarea liniei evoluționare, astfel
numărul 0.1 indică lungimea ramurilor, care
reprezintă o diferență genetică de 0,1 (10%).

Fig. 7. (a) Electroforeograma produșilor PCR generați utilizând amorsele 27F și 1529R.
Mărimea benzilor pentru fiecare tulpină este apropiată de 1500 perechi de baze; (b) arborele
filogenetic bazat pe genele 16S rARN arată că tulpinile MM3 aparțin grupului Chromohalobacter sp. Grupurile înrudite au fost determinate cu software-ul MEGA 7.0. Numerele de
la nodurile arborelui indică valori bazate pe 500 de replicații. Bara de scară indică 0,1 substituții pe poziție nucleotid. Secvențe din tulpinile (MM3/MM4) izolate din lacul hipersărat
sunt plasate in dreptul secvenței NBRC103155 a speciei Chromohalobacter marismortui, depozitată în baza de date Genbank. Haloferax metiderranei a fost ales ca grup îndepărtat pentru
că cladul Archaea începe direct de la baza arborelui și nu prezintă nicio asociere apropiată
cu vreuna din tulpinile a cărei secvență a fost aliniată.
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DISCUȚIE
Specia Chromobacterium marismortui a fost
izolată pentru prima dată din Marea Moartă
(Elazari-Volcani, 1940; Ventosa et al., 1989;
Blum et al., 2001). Cu toate că majoritatea
studiilor din anii următori au descris acest
izolat din același lac hipersărat, bacteria a
fost descrisă sau menționată ca prezentă și
în alte habitate cum ar fi lacurile sărate din
Valea Riftului din Africa de Est (Duckworth
et al., 2000). Studii asupra biodiversității microorganismelor halofile din lacul El-Djerid,
Tunisia au arătat prezența bacteriei Chromohalobacter marismortui cu creștere optimă la
o concentrație de 10% NaCl, asemănator cu
tulpina pe care noi am izolat-o din Marea
Moartă. Conform lui Hedi et al. (2009) când
aceste tulpini sunt crescute pe mediu solid,
complex, cu 10% sare, coloniile formate sunt
circulare, convexe, netede, întregi și cu inele
concentrice maro închis în interior, urmate
inele de culoare maro-albăstrui, maro-gri și
galbene. Un alt mediu în care prezența bacteriei a fost sesizată este bazinul de evaporare Santa Pola, care, la fel ca Marea Moartă,
reprezintă un habitat hipersalin, în care
se găsesc și multe alte bacterii non-halofile
(Ventosa et al., 2014). Alte specii ale genului Chromohalobacter sp. Au fost izolate din
variate habitate saline, precum: Chromohalobacter saracensis, o bacterie halofil moderată
care crește optim la o concentrație de 8%
sare, aceasta a fost izolată din solurile saline
din jurul Lagunei verzi Andesi Bolivieni și
s-a identificat ca fiind foarte apropiată de
specia Chromohalobacter canadensis (Quillaguamán et al., 2004). O altă specie care
aparține genului Chromohalobacter sp. este
Chromohalobacter salarius, care a fost izolată
din bazinul solar de evaporare Cabo de
Gata din sudul Spaniei, tot specie moderat
halofilă, care crește optim la 7.5-10% NaCl,
foarte asemănătoare cu specia Chromohalobacter marismortui (cu o creștere optimă la
10%) (Aguilera et al., 2007). Specii de Chromohalobacter sp. au fost izolate chiar și din
alimente. Chromohalobacter japonicus este o

specie de bacterie care a fost izolată dintr-un
preparat japonez, numit Shiokara (care are la
bază intestinul unui animal marin lăsat la fermentat o lună). Aceasta este o specie halofilă
moderată, cu o creștere optimă la 7.5-12.5%
NaCl (Sanchez-Porro et al., 2007). Aceste exemple
ne arată diversitatea de habitate din care speciile
din genul Chromohalobacter au fost izolate, indiferent dacă acestea au fost artificiale sau naturale, au avut în comun concentrația crescută
de sare și condițiile esențiale pentru creșterea
și dezvoltarea tulpinilor bacteriene. În articolul
de față tulpini aparținând speciei Chromohalobacter marismortui au fost izolate din Marea
Moartă, reconfirmând izolările anterioare ale
bacteriei. Unul dintre cele mai sărate habitate
extreme de pe Pământ, Marea Moartă, a stârnit
curiozitatea noastră în legătură cu mecanismul
de supraviețuire al bacteriilor în condiții extreme. Conform rezultatelor noastre, bacteriile
au capacitatea de a se adapta și dezvolta la o
concentrație de până la 22% NaCl, care denotă
o toleranță crescută la salinitate.

CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE
Izolarea microorganismelor halofile din diverse medii acvatice sau terestre, ar putea
crește cunoștințele noastre despre diversitatea
și activitatea comunităților microbiene care
se dezvoltă în medii extreme. Mai mult decât
atât, descoperirea mecanismelor biologice implicate în supraviețuirea în condiții de salinitate, ne-ar putea ajuta în modelarea condițiilor
în care se aflau ecosistemele Pământului în
trecut și posibil a unor habitate extraterestre.
Viitoarele studii asupra fiziologiei și genomului izolatelor de Chromohalobacter marismortui MM3 pot fi concentrate pe descoperirea
unor noi căi metabolice de interes practic. Ca de
exemplu biosinteza polimerilor ca polihidroxialcanoații, biodegradarea compușilor poluanți
(ex. hidrocarburi, xenobiotice) sau producerea
unor enzime extracelulare stabile în condiții de
salinitate, capabile de hidroliza unor substraturi problematice (ex. diferiți polimeri vegetali)
toate pot fi utile în biotehnologiile industriale,
medicale sau mediului.
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Posibilitatea dobândirii genei phaC de
către Xanthomonas oryzae pv. oryzae,
prin transfer orizontal de gene
C. Cașcaval

Cuvinte cheie: PHA, transfer orizontal de
gene, microoganisme

Abstract
În anumite condiții de stres, o serie de specii bacteriene acumulează la nivel intracelular,
sub forma rezervelor de energie sau carbon, granule de polihidroxialcanoați (PHA). Granulele PHA sunt biodegradabile, prietenoase cu mediul înconjurător și materiale termoplastice biocompatibile, ceea ce le face utile, atât în industria de prelucrare a plasticelor,
cât și în domeniul medical. Enzima cheie, implicată în biosinteza PHA, este polihidroxialcanoatsintaza (PhaC), a cărei funcție este de a polimeriza substraturile monomerice de
hidroalcanoați. În această lucrare, am investigat 12 microorganisme bacteriene care prezintă gena phaC, pentru a determina dacă achiziția genei phaC s-a produs prin transfer orizontal de gene, fenomen molecular care permite dobândirea de caractere noi pentru multe
organisme, în special pentru procariote, și care este principalul mecanism de transmitere
a virulenței și rezistenței la antibiotice. La unele microorganisme analizate în acest studiu,
au fost observate discrepanțe între arborele filogenetic al proteinei PhaC și cel al genei
ARNr 16S. Această observație a condus la ipoteza că este posibil ca o parte dintre speciile
bacteriene să fi dobândit gena phaC prin transfer orizontal de gene, ceea ce s-a observat în
special la Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Mai mult, această specie este un patogen al plantelor, fiind cunoscut în literatura de specialitate pentru obținerea a cel puțin 6 gene prin transfer orizontal. Toate cele prezentate mai sus ne conduc la concluzia că există posibilitatea ca
Xanthomonas oryzae pv. oryzae să fi dobândit gena phaC prin mecanismul transferului orizontal.
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INTRODUCERE
Polihidroxialcanoații sunt polimeri biodegradabili, care au o serie de aplicații. Sunt
produși în mod natural prin fermentație, de
către numeroase specii de bacterii, în anumite condiții de mediu și în prezența unei
surse excedente de carbon. Se acumulează
la nivel intracelular, sub forma rezervelor de
carbon și energie. S-a înregistrat acumularea
de PHA în cuantum de peste 90% din greutatea celulară uscată (Sudesh et al., 2000).
Granulele de PHA prezintă interes, pentru că
sunt biodegradabile, atât în condiții aerobe,
cât și anaerobe, dar și pentru că au proprietăți de materiale termoplastice (Bugnicourt
et al., 2014).Caracteristicile fizice și materiale,
care sunt comparabile cu cele ale polimerilor
proveniți din produsele petrochimice, precum polipropilena sau polietena, le conferă
aplicații industriale. Mai mult, PHA prezintă
o biocompatibilitate excelentă cu țesuturile
animale, ceea ce le face potrivite, pentru a
fi folosite în industria medicală sau farmaceutică, drept materiale biomedicale pentru implanturi sau transportori de substanțe
medicamentoase (Boyandin et al., 2013).
Totodată, există și o serie de dezavantaje,
care le restrâng gama de aplicații industriale, în comparație cu plasticele de sinteză
chimică, sau aplicațiile în domeniul biomedical, ca biomateriale. Astfel de dezavantaje sunt puținele proprietăți mecanice,
susceptibilitatea mare pentru degradarea termică și costurile mari, care limitează
producția în vederea comercializării. Din
acest motiv, sunt combinate de obicei cu
alți biopolimeri, precum amidonul, celuloza sau lignina și uneori chiar cu alte tipuri de PHA (Padermoshoke et al., 2005).
Există peste 300 de tipuri de PHA și multe
posibilități de a le combina, în vederea
obținerii de biopolimeri care să prezinte
proprietățile dorite (Bugnicourt et al., 2014).
Poli-3-hidroxibutirat-ul [P(3HB)] este cel
mai studiat compus PHA și a fost primul
descris din această categorie, în anul 1925,

de către un om de știință francez, pe nume
Maurice Lemoigne (Anjum, 2016). Acest
tip de PHA prezintă o biocompatibilitate
excelentă cu organismul mamifer, pentru că acidul β-hidroxibutiric există în mod
natural în organism, ca parte a metabolismului acizilor grași (Sudesh et al., 2009).
Poli-3-hidroxibutirat-co-3-hidroxivalerat-ul,
cunoscut ca PHVB, este cel mai studiat și
utilizat copolimer al PHA. Este obținut
prin copolimerizarea acidului 3-hidroxibutanoic și acidului 3-hidroxipentanoic.
Proprietățile PHBV depind de concentrațiile pe care le conține din cei doi acizi.
Acidul 3-hidroxibutanoic asigură fermitatea, în timp ce acidul 3-hidroxipentanoic
conferă flexibilitate (Kusaka et al., 1998).
În domeniul Bacteria există o mulțime de microorganisme capabile să producă PHA. În
industrie și cercetare sunt folosiți preponderent reprezentanți ai genurilor Cupriavidus,
Bacillus, Burkholderia, Pseudomonas și Escherichia coli recombinat (Sudesh et al., 2009).
Calea metabolică de biosinteză a PHAului reflectă flexibilitatea operonului pha
(phaCAB). Operonul pha conține trei gene.
Cele trei gene ale operonului phaCAB
sunt phaC, care codifică polihidroxialcanoatsintaza, phaA, care codifică sinteza de
3-ketohiolaza și phaB, care codifică o acetoacetil-coenzimaA reductază (Lee, 1997).
Acetil-coenzimaA este produsă de
către bacterii, pe durata desfășurării proceselor metabolice. Acetil-coA este transformată în PHA de trei enzime care aparțin
căii metabolice de formare a PHA. În prima
etapă, 3-ketohiolaza (codificată de phaA)
catalizează legarea a două molecule de acetil-coA, rezultând o moleculă de acetoacetil-coA. În a doua etapă, acetoacetil-coA
reductaza (codificată de phaB) catalizează reducerea acetoacetil-coA, în prezența NADH,
la 3-hidroxibutiril-coA. În cea de-a treia și
ultima etapă, enzima polihidroxialcanoat
sintaza (codificată de phaC) polimerizează
monomerii de 3-hidroxibutiril-coA până la
polihidroxibutirat (PHB), care este un tip de
PHA, cu eliberarea CoA (Tsuge et al., 2005).
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În general, activitatea enzimei 3-ketohiolaza este stopată de moleculele libere de
coA (rezultate din ciclul Krebs), dar implicarea acetil-coA în ciclul Krebs este limitată de sursele de nutrient existente în
mediu, ceea ce face ca acetil-coA rămasă să
fie direcționată către biosinteza de PHA.

Figura 1. Calea metabolică de producere a
PHA;
Există 4 categorii de enzime care
sintetizează PHA. Diferențele dintre acestea sunt date de structura și specificitatea
pentru substrat a fiecăreia. (Tabelul 1)
Tabelul 1. Cele 4 clase de PHA-sintaze
(Brend, 2003).

Transferul orizontal de gene (eng. HGT),
sau cel lateral (eng. LGT), reprezintă schimbul de material genetic între două organisme, fiind diferit de transmiterea “pe
verticală” a ADN-ului de la genitor, către
urmași (Koonin et al., 2001). HGT joacă
un rol important în evoluția multor organisme, printre care se numără și speciile bacteriene, unde există posibilitatea ca
acestea să fi dezvoltat noi funcții, tocmai
datorită acestui tip de transfer (spre exemplu, cazul Xanthomonas oryzae pv. oryzae,
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care a dezvoltat capacitatea de a sintetiza
bioplastice precum PHA, în urma preluării
genei phaC) (Martin and Hermann, 1998).
De asemenea, se cunoaște că HGT este responsabil pentru transmiterea rapidă a
genelor care conferă rezistența la antibiotice, prin mecanismele specifice precum
transformarea, transducția și conjugarea.
Este acceptat și că transferul orizontal de
gene este cel care susține atât universalitatea biochimică, cât și pe cea a codului
genetic, în subsidiar (Ochman et al., 2000).
În acest studiu, am testat ipoteza existenței
mecanismului de transfer orizontal de gene,
care implică gena ce codifică polihidroxialcanoat sintaza (PhaC). Această enzimă
conferă produsului o înaltă valoare metabolică, transformându-l într-un bioplastic
care este biodegradabil și biocompatibil cu
organismul mamiferelor. De asemenea, am
investigat, prin mijloace bioinformatice,
conținutul de aminoacizi al enzimei PhaC
și secvența nucleotidică a genei phaC. Mai
mult, am efectuat și o investigație filogenetică pe gena ARNr 16S, pentru a identifica un posibil transfer orizontal al genei phaC, la o serie de specii bacteriene.

MATERIALE ȘI METODE
Selecția microorganismelor care prezintă
gena phaC
PHA-sintaza (PhaC) polimerizează monomerii de R-3-hidroxiacetil-CoA. În baza de
date (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/),
am identificat multe specii bacteriene care
prezintă gena phaC, dintre care am selectat 12: Azotobacter vinelandii, Bradyrhizobium
japonicum, Burkholderia cenocepacia, Cupriavidus metallidurans, Cupriavidus necator, Halomonas elongata, Pseudomonas aeruginosa,
Pseudomonas putida, Rhodobacter sphaeroides,
Synechococcus sp., Xanthomonas oryzae pv.
oryzae, Bacillus megaterium. Selecția s-a bazat în mare parte pe apartenența acestora
la diverse încrengături (Proteobacteria, Cyanobacteria, Firmicutes), dar am analizat
și o serie de specii din același gen (ex. Cupriavidus sau Pseudomonas). Un alt criteriu

de selecție, a fost diversitatea de medii, în
care trăiesc speciile respective, ceea ce le
conferă un metabolism complex. Prin urmare, am ales specii care au capacitatea de
a fixa azotul (Azotobacter vinelandii, Bradyrhizobium japonicum, Rhodobacter sphaeroides),
patogeni oportuniști (Burkholderia cenocepacia, Pseudomonas aeruginosa), fitopatogeni
(Xanthomonas oryzae pv. oryzae), specii obligatoriu fotoautotrofe, pe care le-am găsit
din abundență în fitoplanctonul din apele
dulci și sărate (Synechococcus sp.), specii de
importanță ecologică, ce pot supraviețui
doar în medii contaminate cu metale grele
(Cupriavidus metallidurans), specii halotolerante (Halomonas elongata) și specii cu un
metabolism complex (Rhodobacter sphaeroides, Cupriavidus necator, Pseudomonas putida).
Obținerea secvenței de aminoacizi din enzima PhaC
Pentru a obține secvența de aminoacizi
pentru fiecare dintre microorganismele
studiate, am efectuat o căutare în baza de
date a proteinelor (https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/protein/), după care am descărcat,
pentru fiecare enzimă, documentul în format FASTA. Informațiile referitoare la IDul proteinelor, familia proteică și numărul
de aminoacizi se găsesc în Tabelul nr. 2.
Tabelul 2. Informații referitoare la proteinele PhaC, obținute din baza de date a
proteinelor (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
protein/).

Obținerea secvenței nucleotidice a genei
phaC
În vederea obținerii secvenței nucleotidice
pentru fiecare microorganism studiat, am
efectuat o căutare în baza de date a nucleotidelor (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/), după care am descărcat fișierul
în format FASTA, pentru fiecare genă. Informațiile referitoare la codul de acces și numărul
de nucleotide se găsesc în Tabelul nr. 3.
Obținerea secvenței nucleotidice a genei
ARNr 16S
În vederea obținerii secvenței nucleotidice
pentru fiecare microorganism studiat, am
efectuat o căutare în baza de date a nucleotidelor (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/), după care am descărcat fișierul
în format FASTA pentru fiecare genă. Informațiile referitoare la codul de acces și
numărul de nucleotide se găsesc în Tabelul
nr. 4.
Metodele filogenetice
Secvențele de aminoacizi și cele nucleotidice
au fost aliniate înainte de a efectua analiza
filogenetică, utilizând software-ul MEGA X
(https://megasoftware.net). Algoritmul utilizat pentru a alinia secvențele de aminoacizi
și pe cele nucleotidice (atât pentru gena phaC,
cât și pentru ARNr 16S), a fost MUSCLE Codons. Alinierea codonilor este indicată atunci când sunt utilizate secvențe de codificare.
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De asemenea, rezultatele analizei alinierii
codonilor sunt mai apropiate de realitate
decât cele ale analizei alinierii secvențelor
nucleotidice, pentru că se evită lacunele care pot conduce la erori de aliniere.
Algoritmul utilizat pentru crearea arborelui filogenetic a fost „Maximum likelihood
tree”, împreună cu parametrii compatibili.

REZULTATE
Analiza secvenței de aminoacizi ai enzimei PhaC, prin metode bioinformatice
În urma studierii bazei de date a proteinelor, menționată în secțiunea „Metode”
a acestui articol, am identificat două tipuri de secvențe de aminoacizi: secvențele
lungi (între 556 și 611 aminoacizi), care
corespund claselor enzimatice III și IV și
secvențele scurte (358-366 aminoacizi), care
corespund claselor enzimatice I și II (Tabelul 2). După aplicarea algoritmilor bioinformatici, am observat, așa cum ne așteptam,
că microorganismele care prezentau versiunea scurtă a secvenței (Burkholderia cenocepacia, Synechococcus sp., Xanthomonas oryzae
pv. oryzae, Bacillus megaterium) erau grupate
împreună în arborele filogenetic, la fel ca
microorganismele care prezentau secvența
lungă de aminoacizi (Figura 2). Mai mult,
microorganismele care aparțineau aceluiași gen (Cupriavidus sp. și Pseudomonas sp.)
erau de asemenea grupate, pentru că aveau
secvențe înalt omologe.

Figura 2. Analiza moleculară filogenetică a
secvențelor de aminoacizi corespunzătoare
enzimelor PhaC, obținute prin metoda
„Maximum likelihood”;
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Analiza secvenței de nucleotide a genei
phaC, prin metode bioinformatice
Analog abordării descrise anterior, am analizat baza de date a nucleotidelor, menționată în secțiunea „Metode”, pentru a obține
secvențe nucleotidice care provin de la cele
12 specii bacteriene, pe care le-am investigat
în acest studiu. Am obținut două tipuri de
secvențe: secvențe lungi (aproximativ 16001900 pb) și secvențe scurte (aproximativ
1000 pb) (Tabelul 3). Aceste rezultate corespund secvențelor lungi și scurte de aminoacizi, în sensul că o secvență scurtă de aminoacizi conține aproximativ 300 aminoacizi,
iar o secvență scurtă de nucleotide, 1000 pb
(1 codon = 3 nucleotide); o secvență lungă de
aminoacizi prezintă aproximativ 600 aminoacizi și o secvență lungă de nucleotide,
aproximativ 1800 pb.

Figura 3. Analiza filogenetică moleculară a secvenței nucleotidice a genei phaC,
obținută prin metoda „Maximum likelihood”.
Analiza secvenței nucleotidice a genei
ARNr 16S, prin metode bioinformatice
Molecula de ARNr 16S și secvența ADN sunt
bine conservate, pentru că ribozomii au un
rol important pentru metabolism: la nivelul
acestora are loc biosinteza proteinelor (traducerea). Prin urmare, gena ARNr 16S poate
fi folosită ca un marker filogenetic, pentru a
identifica relațiile dintre speciile bacteriene.
În vederea obținerii secvențelor nucleotidice de ARNr 16S de la cele 12 specii
bacteriene pe care le-am investigat,
am utilizat baza de date a nucleotidelor, menționată în secțiunea „Metode”.

Lungimea secvențelor s-a regăsit în intervalul 1409 – 1944 perechi de baze
(Tabelul 4) (gena ARNr 16S are o lungime
de aproximativ 1500 perechi de baze).

din încrengătura Proteobacteria (Azotobacter vinelandii, Bradyrhizobium japonicum,
Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Burkholderia cenocepacia, Cupriavidus metallidurans,

Tabelul 3. Informații referitoare la gena phaC, obținute din baza de date a nucleotidelor
(https://www.ncbi.nih.gov/nucleotide/)

Tabelul 4. Informații referitoare la gena ARNr 16S, obținute din baza de date a

nucleotidelor (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide)

Analiza filogenetică a genei ARNr 16S (Fig.
4) evidențiază, așa cum ne așteptam, organisme din același gen grupate în clustere (Cupriavidus sp. și Pseudomonas sp.). Se poate observa, de asemenea, că microorganismele din
aceeași încrengătură sunt grupate. Totodată,
observăm și un cluster cu microorganisme

Halomonas
elongata,
Pseudomonas
aeruginosa,
Pseudomonas
putida,
Cupriavidus necator, Rhodobacter sphaeroides),
precum și microorganisme din aceeași clasă
(Azotobacter vinelandii, Halomonas elongata,
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Xanthomonas oryzae pv. oryzae din clasa
γ- Proteobacteria; Burkholderia cenocepacia,
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Cupriavidus metallidurans, Cupriavidus necator, din clasa β- Proteobacteria). Doar speciile care aparțin clasei α-Proteobacteria nu se
grupează cu specii din altă clasă. De asemenea, microorganismele din încrengătura Firmicutes (Bacillus megaterium) și cele din Cyanobacteria (Synechococcus sp.) se grupează,
dar se separă de cele din Proteobacteria.

Figura 4. Analiza moleculară filogenetică
a secvențelor nucleotidice ale genei ARNr
16S, obținute prin metoda „Maximum likelihood”

DISCUȚII
Discuții referitoare la arborii filogenetici
ai aminoacizilor (PhaC) și nucleotidelor
(phaC)
Analiza bioinformatică, efectuată pentru secvențele de aminoacizi și nucleotide,
demonstrează o serie de diferențe, în ceea
ce privește gruparea taxonilor. Aceste rezultate pot părea neprevăzute, dar sunt de
fapt comune în studiile filogenetice (Clavere and Notredame, 2006). Cauza unor
astfel de rezultate, o reprezintă redundanța
codului genetic: existența mai multor codoni (64) decât aminoacizi (20 de codoni
care codifică aminoacizi + codonul STOP).
Prin urmare, sunt cel puțin doi codoni
care codifică un aminoacid (excepție triptofanul și metionina, codificați de codonul START). Fenomenul este numit „degenerarea codonilor” (Watson et al., 2008).
Analiza secvențelor nucleotidice, derulată în cadrul studiilor referitoare la organismele înrudite (precum speciile din
același gen), poate contribui la o interpretare mai bună a rezultatelor, decât
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analiza secvențelor de aminoacizi. În cazul organismelor îndepărtate, se potrivește
mai bine analiza secvențelor de aminoacizi,
pentru că la nivelul genomului, mutațiile
punctiforme apar mai des, dar tind să fie
silențioase, mai ales dacă au loc la nivelul
celei de-a treia nucleotide a codonului. Datorită degenerării codonilor, mutația va rezulta în producerea aceluiași aminoacid, dar
codificat de un alt codon. Întotdeauna, se
consideră că secvența proteică este mai bine
conservată decât cea nucleotidică și este de
preferat în studiile filogenetice, în special în
cele derulate pentru organisme îndepărtate
(Clavere and Notredame, 2006).
În studiul de față, analiza filogenetică a
secvențelor de aminoacizi pentru enzima
PhaC și a secvențelor de nucleotide pentru
gena phaC, demonstrează o serie de
diferențe între arborii filogenetici, cu toate că
microorganismele se grupează în clustere, în
conformitate cu genul de care aparțin (Cupriavidus sp. și Pseudomonas sp.) sau clasa lor
enzimatică. Pentru că în acest studiu analizăm microorganisme relativ îndepărtate
filogenetic, vom lua în considerare analiza
filogenetică a aminoacizilor (Fig. 2).
Discuții referitoare la posibilitatea apariției
unui transfer orizontal de gene (HGT)
Incoerențele dintre arborii filogenetici ai
enzimei PhaC și genei ARNr 16S conduc la
apariția suspiciunii că a avut loc un transfer
colateral de gene, care a afectat unele dintre microorganismele studiate. Așa cum
putem observa, în ambii arbori filogenetici
(aminoacizi în Fig. 3 și nucleotide în Fig.
4), microorganismele din încrengătura Firmicutes (Bacillus megaterium) sunt grupate
cu cele din încrengătura Cyanobacteria
(Synechococcus sp.) și Proteobacteria (Xanthomonas oryzae pv. oryzae). Într-o anumită
măsură, era de așteptat, pentru că prezentau versiunea scurtă a enzimei PhaC. În
orice caz, în arborele filogenetic al genei
ARNr 16S, se poate observa că Xanthomonas oryzae pv. oryzae se grupează cu γ- Proteobacteria (conform așteptărilor noastre),

dar mai interesant este că toate celelalte
specii de γ- Proteobacteria prezintă versiunea lungă a enzimei PhaC (Tabelul 3).
Luând în considerare cele scrise mai sus și
faptul că Xanthomonas oryzae pv. oryzae este
un fitopatogen, motiv pentru care mai multe
studii in silico au demonstrat că a dobândit
multe gene noi prin transfer orizontal de
gene (Prabhu and Ramesh, 2004; Jin et al.,
2016), putem presupune că acesta a obținut
și gena phaC, tot prin transfer orizontal.
Având în vedere că numărul microorganismelor alese pentru acest studiu nu
este mare, nu putem afirma că Xanthomonas oryzae pv. oryzae a preluat gena phaC
de la celelalte microorganisme. În realitate, posibilitatea este aproape inexistentă,
pentru că Xanthomonas oryzae pv. oryzae
preferă un mediu pe care niciun alt microorganism din acest studiu nu îl agreează.
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Etica descoperirilor științifice

Cucu Cristian Alin

Introducere
Cu siguranță, mulți dintre noi ne dorim să avem numele reținut de generațiile viitoare pentru o descoperire măreață care să ducă la schimbarea în bine a acestei lumi. Fie că scriem
un roman despre condiția omului, fie că ajutăm cât mai mulți oameni prin ideile noastre de
dezvoltare personală să se autodepășească, sau brevetând leacul pentru un tip de cancer,
omul are constant în sine înflăcărarea de a-și urma visurile. Este important să știm că atunci
când ne dorim explorarea acestui univers, trebuie să ținem cont de un set de reguli și de
faptul că descoperirea noastră trebuie să aibă intenții bune, iar consecințele negative să fie
cât mai reduse.
Întrebarea firească ce răsare este următoarea: când știm cu adevărat că descoperirea pe care
am făcut-o este etică și demnă de a fi arătată publicului pentru a culege roadele?
Conform DEX-ului, a descoperi înseamnă “a face cunoscut ceva ce a fost ascuns” [1]. Descoperirile științifice presupun elaborarea unei teorii pe baza unor experimente sau ipoteze,
sau dezvăluirea unei substanțe ce prezintă aplicații practice, benefice din diferite puncte de
vedere, fie economice, ecologice sau legate de bunăstarea omului.
Progresele științifice sunt foarte importante pentru o societate mai modernă și pot avea drept
urmări sporirea duratei de viață a omului, reducerea amprentei ecologice sau creșterea siguranței și a timpului liber. Într-un articol scris de psihologul Herbert A. Simon [2], descoperirile științifice sunt privite din 2 perspective: cea istorică, cine, când și cum a făcut descoperirea respectivă și dintr-o perspectiva filosofică: este o descoperire etică?
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Prima perspectiva nu ridică probleme mari
de obicei, cu toate că în trecut au existat persoane care au inventat sau au gândit o teorie
în același an, cum ar fi de exemplu, cercetătorii Walter Button și Th. Bovetti care au
descoperit independent în același an, 1902,
că informația ereditară este purtată de cromosomi, sau patentarea telefonului de către
Ellis Gray și Alex Graham Bell în 1876 la o
diferența de câteva ore [3]. Un alt exemplu
ar fi aducerea de recunoștință persoanelor
care au contribuit primele, cum ar fi Antonio
Meucci care a avut un rol important în istoria telefonului, prin dezvoltarea unui aparat
de transmitere electromagnetică a vocii în
1871, însă, din lipsuri financiare nu a putut
realiza o companie telefonică. În 2002, Casa
Reprezentanților din Statele Unite a recunoscut faptul că Antonio Meucci ar trebui
onorat pentru rolul sau. O altă problemă ar
fi lipsa promovării descoperirilor științifice
realizate de către femei, cum ar fi cazul lui
Rosalind Franklin căreia nu i se aduc laude
suficiente privind descoperirea structurii
ADN, ea fiind cea care a ajutat la obținerea
celebrei Fotografii 51. Datorită expunerii la
radiațiile X, a murit precoce în 1958, Premiul Nobel pentru Medicină fiind oferit doar
lui Watson, Crick și Wilkins în 1962. Acest
tip de neajuns este cunoscut sub denumirea
de efectul Matilda [4]. Interesante sunt descoperirile care au survenit accidental (precum inventarea cuptorului cu microunde
de către Spency Spencer în 1945, sau descoperirea zaharinei de către Constantin Fahlberg în 1879) [5] sau chiar în vis (propunerea metodei științifice în 1637 de către René
Descartes sau structura benzenului de către
August Kekulé în 1866) [6].
Problema filosofică este ceva mai fină. De
foarte mult timp absolvenții de Medicină
rostesc jurământul lui Hipocrate, ba chiar
în comunitatea științifică se vorbește despre
introducerea unui jurământ și viitorilor cercetători [7]. Mulți dintre aceștia se confruntă
cu probleme etice. Medicul și scriitorul
Francois Rabelais spune la un moment dat:

“Știința fără conştiință este ruina sufletului”. Astfel, dacă ai posibilitatea de a face
orice, acest lucru nu înseamnă că ar trebui
să o și faci. De altfel, mulți oameni încearcă
să corupă sistemul: de la plagiat, la nerecunoașterea meritelor istorice, cu stigma, cu
problemele descoperirilor științifice. Putem
menționa aici și alte exemple: cum ar fi cazul arheologului Dawnson (1864-1916), care
presupunea că a făcut descoperiri importante cum ar fi: o specie de dinozaur Iguanodon dawsoni, o specie de plante Salaginella dawsoni și chiar veriga lipsa dintre om
și maimuțele superioare, un craniu numit
Piltdown Man, după locul din Marea Britanie unde a fost descoperit, sau Eoanthropus
dawsoni. Însă, toate acestea s-au dovedit a fi
false, iar în 1949, printr-un test de absorbție
de fluor, s-a evidențiat faptul că acel craniu
era de la un om din secolul al XV-lea, iar
mandibula și dinții de la un urangutan. În
1953, doi cercetători au demontat complet
această descoperire [9], iar acum numele
Dawson a ajuns să fie sinonim cu falsitatea
în descopirile științifice, sau cu faptul că unii
oameni își doresc să facă un damnatio memoriae, doar pentru a ști că vor fi reținuți pe
viitor, cum ar fi cazul lui Herostratus care
a ars Templul Zeiței Artemis în anul 356 î.
Hr. Un alt exemplu trist ar fi Jocelyn Bell
Burnell, care a fost prima persoană care a
descoperit pulsarii, însă premiul Nobel pentru această faptă a fost acordat în 1974 supervizorului ei, Awston Hewish, alături de
Martin Ryle [10].
Jean-Jacque Rousseau în “Discurs asupra
științelor și artelor” tratează foarte bine
problema progresului artistic și științific care
consideră că îl determină pe om să fie mai
corupt. El apreciază faptul că omul prin natura sa este curios, iar studiul despre mediul
înconjurător și despre sine este firesc. Nevoile trupești reprezintă baza statului, iar cele
ale minții ornamentele care ne diferențiază
de animale. Societatea și urbanismul reprezintă o pătură a fricii, a geloziei, a furtului, a
urii și a înșelătoriei, dar și a unui mic strat de
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politețe de fațadă sub care ne învelim, iar
sursa progresului constă în a avea inegalitate economică frapantă: existența sclavilor
și a luxului [11]. Căci, cei care își doresc să
aibă un progres, vor încerca să își depășească condiția, uneori scopul putând scuza
mijloacele, cum ar spune Macchiavelli. Pe
scurt, spiritul competițional ne determină să
fim mai puțin etici.
Cu toate acestea, speranța noastră nu trebuie pierdută. Cu cât avem un sistem mai
bine format și oameni mai bine pregătiți din
punct de vedere etic, descoperirile științifice
pot deveni o problema mai puțin gravă.
Cum facem acest lucru în privința descoperirilor științifice?
Scopul descoperirilor științifice este de a
produce ceva nou. De la o idee, teorie, la o
substanță, material sau îmbunătățirea altei
invenții, descoperirile științifice aduc schimbare în viața cotidiană. Uneori, articolele
științifice pot fi originale sau se pot baza pe
analiza altora precedente. Este importantă
originalitatea? Da, bineînțeles, capacitatea
de a gândi independent și creativ poate duce
la inovare.
Cu siguranță, unde sunt mulți, puterea
crește, astfel lucrul în echipa poate aduce o
contribuție și mai semnificativă. Într-adevăr,
uneori, meritele sunt aduse mai ales coordonatorului unui grup, dar nu trebuie uitat
ansamblul. Este importantă împărțirea sarcinilor, diseminarea unor rezultate corecte,
includerea tuturor persoanelor cu privire
la cât și cum au contribuit, fără nicio d i s c r i m i n a r e sau privilegiere [12].
Dacă avem intenții bune, putem știi cu siguranță ce se va întâmpla? De exemplu, există o mulțime de probleme etice care se pun
asupra unor direcții de cercetare cum ar fi
dacă este în regulă să schimbăm genomul
fătului, sau geoingineria solară prin controlul radiației solare incidente [13]. De exemplu, multe invenții au fost făcute cu scop
bun, însă, ulterior au dus la fapte ilicite cum
ar fi inventarea dinamitei de către Alfred
Nobel în 1867 pentru minerit și construcții, a
ajuns ulterior să fie utilizată în război, Nobel
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fiind considerat “vânzătorul morții”. Simțindu-se deranjat de vorbele rele, el neavând intențiile la care au recurs oamenii, și-a donat
toată averea după moartea sa prin crearea
unor premii care ii poartă numele ce aveau
să stimuleze Literatura, Medicina, Chimia,
Fizica, Pacea, și mai târziu, Economia.
Fahlberg a inventat în 1879 zaharina ca un
substituent al zahărului pentru diabetici,
care ajută la slăbit și la reducerea cariilor,
însă, de fapt, reducerea consumului de
zahăr determina aceste efecte, iar ulterior, în
anii ‘70 s-a demonstrat că poate avea efecte
neplăcute dar încă neclare, precum creșterea
incidentelor de cancer sau dezechilibrul florei intestinale. La fel și cu clorul: prezintă
numeroase utilizări industriale, precum tratarea apelor, dar poate fi utilizat și în război,
așa cum s-a întâmplat în 1915 la Ypres. Astfel, fiecare dintre oamenii de știință atunci
când descoperă o substanță nouă, ar trebui
să se gândească la posibilele efecte nocive
[7].
Este adevărat, efecte secundare vor exista.
Putem da exemplu vaccinurilor, însă, statistic vorbind, putem observa faptul că oamenii
afectați de vaccin sunt mai puțini față de
oamenii care ar fi afectați de o societate în
care nu s-ar fi practicat vaccinurile. Și acest
lucru este demonstrat de numeroase studii,
de exemplu, cel făcut de Centrul Național
de Cercetare și monitorizare a imunizării
(ONCIRS) din Australia împreună cu Universitatea din Leeds în 2019. În cadrul acestui studiu a fost realizată o statistică care a
comparat un grup de 100 de copii sub 5 ani
vaccinați de rubeola și un altul, nevaccinati.
Rezultatele arată că doar 13 din 100 dintre
copii vaccinați au prezentat reacții adverse
precum febră ridicată sau iritații, 1 din 100
o inflamație la nivelul glandelor salivare. 1
dintr-un milion au suferit de encefalită, iar
26 dintr-un milion de trombocitopenie. În
celălat caz, 12 din 100 au suferit de diaree,
14 o infecție la urechi, 9 au luat pneumonie,
5 laringită, 1 febră indusă convulsivă, 2 din
1000 au dezvoltat encefalită, iar 3 din 1000
trombocitopenie [8]. O altă problemă etică ce

se ivește este dată de răspândirea știrilor false,
cum ar fi că vaccinurile cauzează autism, ceea
ce este eronat. Astfel, prin asigurarea că efectele benefice le întrec cu mult pe cele adverse,
nu ar trebui să existe vreun dubiu când ar
veni vorba de utilizarea unei invenții.
Sunt două probleme cu care cercetătorii se
confruntă adesea, totul depinzând de personalitatea și intenția fiecăruia. Așadar, trebuie urmărite doar acele gânduri pozitive, iar
adevărul trebuie reevaluat pentru a ne asigura cum poate fi controlată evitarea unui potențial scandal prin respectarea normelor de
conduită morală precum: obținerea aprobării
Comisiei de Etică a Cercetării, respectarea
drepturilor omului, maximizarea beneficiilor,
minimizarea riscurilor, protejarea persoanelor
vulnerabile, cercetătorii grupului să fie de
acord să participe la proiect, respectarea confidențialității și a deciziilor [14].
Fără a avea pretenția exhaustivității, etica descoperirilor științifice este necesară în
comunitatea științifică. Omul, prin natura
sa trebuie să înțeleagă faptul că istoria ne
demonstrează că putem învăța din ea, cum
neajunsurile discriminărilor, falsei informări
sau a recunoașterii nedemne a meritelor pot
lăsa goluri adânci și îi determină pe ceilalți
să se întrebe dacă a acționa etic chiar ar fi cea
mai bună decizie. Nu trebuie uitat faptul că
indiferent de lungimea drumului, cel corect
va aduce la cele mai mari satisfacții.
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Pești Transgenici - Review
M.-Ș. Dobrescu

Introducere
Transgeneza reprezintă introducerea ADN exogen într-un organism pluricelular, cu scopul
integrării secvenței străine de ADN în genomul organismului primitor și transmiterea mai
departe a genei urmașilor. (Houdebine, 2003)
În momentul de față există un interes crescut pentru introducerea transgenezei în acvacultură datorită faptului că ne apropiem de potențialul maxim de pescuit. Ingineria genetică
ne oferă posibilitatea de a crea organisme ce îndeplinesc calități dezirabile, ajutând și la reducerea costurilor și creșterea eficienței acvaculturilor.
Peștii transgenici conțin copii ale unei secvențe de ADN, copie integrată în genomul acestora
prin tehnici moderne de inginerie genetică. (Hindar , 2010)
Există o multitudine de gene de interes ce pot fi transferate în diferite specii de pești. Putem
aminti aici de gene pentru hormoni de creștere, gene pentru proteine anti-freeze, gene
pentru interferoni umani, pentru creșterea rezistenței la boli sau gena umană pentru producerea agentului de coagulare VII. Prin inserarea acestor gene se urmărește îmbunătățirea
diferitelor proprietăți ale peștilor pentru a îmbunătăți atât creșterea, cât și îngrijirea lor și
scăderea costurilor de producție. (Aereni, 2004)
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METODE DE TRANSFER AL GENELOR
Există o selecție largă de metode de transfer a genelor la pești. Aceste metode sunt
microinjencția directă, transmitere mediată
de lipozomi, infecție retrovirală, electroporarea sau utilizarea de celule stem embrionare. Dintre aceste modalități de transfer a
genelor, microinjecția și electroporarea ADN
în embrioni proaspăt fertilizați s-au dovedit
a fi printre cele mai eficiente tehnici.
În vederea realizării microinjecției, protocolul descrie colectarea separată a ouălelor
și a spermei, fertilizarea fiind inițiată prin
adiția spermei și a apei la ouă. Ouăle fertilizate sunt ulterior microinjectate la câteva
ore după realizarea fecundației, acestea urmând să își continue dezvoltarea. Această
metodă prezintă totuși câteva probleme de-a
lungul operațiunii. Inserarea acului poate fi
dificilă datorită existenței unui strat exterior
puternic ce protejează ouăle, numit corion.
Acest strat poate fi îndepărtat pe cale enzimatică sau prin realizarea unei deschizături în stratul exterior. (Chen, 1996).
a. Microinjecția
Microinjecția materialului genetic exogen este cea mai comună tehnică de transgeneză. Prin această metodă s-au generat
linii de pești transgenici precum păstrăvul,
somonul atlantic, crapul sau peștișorul auriu.
La mamifere ADN se injectează în pronucleul masculin. Acesta nu este vizibil la pești, așadar materialul genetic este injectat în
citoplasma oului.
Ouăle peștilor au o membrană externă numită corion, membrană ce împiedică inserarea acului. Pentru a remedia această
problemă s-au realizat deschizături prin
microchirurgie sau s-a inserat acul prin micropil, această deschizătură fiind locul prin
care spermatozoidul intră în ou în vederea
fertilizării. (Hindar, 2010)
Comparativ cu electroporarea, prin această
metodă se obțin rezultate mult mai

bune. Un dezavantaj al acesteia este faptul
că peștii depun foarte multe ouă, și astfel
injectarea fiecărui ou consumă foarte mult
timp și reprezintă o muncă intensă. O altă
problemă este randamentul scăzut. Pentru
a se putea urmări eficiența transmiterii și a
integrării secvenței de interes, se transferă
și gene marker la GFP (Wakchaure și colab.,
2015).
b. Alte metode de trasfer al genelor
O altă metodă de transfer de gene în masă
este utilizarea retrovirusurilor specifice peștilor. Acestea transferă ADN integrat în genomul viral prin infectarea embrionilor.
O altă posibilă metodă este electroporarea. Această metodă implică aplicarea unui
șoc electric ce determină permeabilizarea
membranei celulare. Astfel se creează pori
ce permit libera trecere a materialului genetic în citoplasma celulei. Această metodă
a fost implementată la peștii medaka, însă
eficiența transferului a fost scăzută. (Hindar
, 2010) Este foarte rentabilă când vine vorba de transferul materialului genetic în mai
multe celule, proces ce durează mai puțin
decât transferul prin microinjecție. Dezavantajul este reprezentat de existența corionului, ce împiedică destabilizarea membranei celulare. (Wakchaure și colab., 2015)
Utilizarea de celule stem embrionare este o
modalitate mai complexă de obținere a indivizilor transgenici. Aplicând această tehnică se pot transfera gene prin recombinări
omoloage. În momentul de față se fac cercetări de implementare a acestei metode în
vederea obținerii de pești zebră transgenici.
(Hindar, 2010)
GENE DE INTERES TRANSFERATE
a. Gene pentru hormonul de creștere
Rata de creștere a peștilor reprezintă o caracteristică cu importanță economică. În industria acvaculturii s-au realizat numeroase
cercetări pentru a determina efectul
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diferiților hormoni asupra creșterii peștilor.
Aceste experimente au demonstrat efectul pe care îl au hormonii recombinați de
la găini, oameni sau vite administrați prin
dietă. Aceștia nu au afectat rata de creștere
sau mărimea, iar administrarea de hormoni
este interzisă în multe țări. Astfel, industria
își îndreaptă atenția spre obținerea de pești
transgenici.
Gene pentru hormonul de creștere au fost
inserate în embrioni prin microinjecție, observându-se că peștii ce au gena transferată
cresc mult mai repede decât grupul de control. În unul din experimente s-a observat că
peștii sunt cu 22% mai mari decât grupul de
control. Gene pentru hormonul de creștere
uman au fost inserate în somonul de atlantic, însă gena a fost activă doar în stadiile de
ou și alevin. S-au mai realizat experimente
cu gene de la somon. Prima dată, gena nu a
fost observată prin PCR datorită unor posibile recombinări. Însă, după o rearanjare a
constructului genic, s-au putut observa prin
PCR și transmiterea genei la urmași a putut
fi urmărită. (Hindar, 2010)
b. Gene anti-freeze
O altă proprietate căutată și dorită este rezistența peștilor la îngheț. Această caracteristică
are interes economic deoarece în perioadele
reci ale anului, producția de somon atlantic
scade datorită faptului că acesta nu rezistă la
temperaturi foarte scăzute.
Există specii de pești adaptate la traiul în
zone cu ape foarte reci datorită existenței
unor gene ce determină transcrierea de proteine care împiedică înghețarea sângelui.
Peștii polari exprimă aceste gene pe parcursul întregului an, pe când alte specii de pești ca plătica, exprimă această genă doar pe
parcursul iernii.
Ciclul de AFP (proteine anti-freeze) este
reglat de glanda pituitară, nu de temperatura apei. Temperatura apei afectează rata de
transcriere și traducere a AFP. În primăvară,
cantitatea de AFP din sânge este identică cu
cea din iarnă, deoarece apa încă are o temSeptembrie, 2021

are o temperatură de sub 0 grade Celsius.
Somonul atlantic, sau orice alt fel de somon,
nu prezintă aceste proteine. Odată injectați
cu AFP extrase din plătică, rezistența peștilor a crescut proporțional cu cantitatea de
AFP din sânge. Următorul pas a fost introducerea genelor necesare pentru producerea
acestor proteine în genomul somonului. Recent, acest transfer a avut succes, însă cantitatea de AFP produsă nu a fost suficientă
pentru obținerea unui minim de rezistență
la îngheț (Hindar, 2010).
c. Gene pentru rezistența la boli
Pe lângă cele 2 caracteristici amintite, mai
există și alte proprietăți atractive care pot
fi însușite peștilor prin tehnici de inginerie
genetică. Aici putem aminti de rezistența la
boli. În prezent, cea mai eficientă metodă este
identificarea patogenilor și administrarea de
vaccinuri. Se propune inserarea de gene ce
transcriu proteine virale ale capsidei în vederea imunizării timpurii. O mare piedică în
acest moment este lipsa cunoștințelor legate
de gene în genomurile peștilor ce determină
rezistența la diferite boli. (Hindar, 2010)
OBȚINEREA PEȘTILOR TRANSGENICI ETAPE
Prima etapă este construcția transgenei.
Aceasta presupune identificarea și clonarea
genei de interes și al promotorului. După
obținerea transgenei, aceasta este inserată prin diferite tehnici de obținere a organismelor transgenice. În prima fază se
pregătesc gameții pentru fecundație și după
fecundație se realizează teste pentru a se determina dacă a avut loc transgeneza. Peștii
sunt crescuți până la maturitate, când aceștia se vor reproduce cu indivizi non-transgenici în vederea verificării existenței transgenei în organism și pentru a se testa dacă
gena se transmite urmașilor. După aceea, se
pot stabilii liniile de organisme transgenice.
(Kapuschinki și colab., 2007)

Identificarea peștilor transgenici este un proces foarte îndelungat și laborios. Identificarea presupunerea efectuarea unui test Southern Blot a ADN genomic. Această metodă
poate determina sigur dacă peștele conține
transgena, în pofida faptului că metoda este
costisitoare și de lungă durată.
După inserarea unei gene noi într-un organism, trebuie verificat dacă această genă este
activă și se exprimă. Astfel, în vederea verificării expresiei genei, există diferite metode,
printre care cea mai folositoare datorită sensitivității acesteia și datorită faptului că se
folosesc probe mici, este RT/PCR (reverse
transcription PCR).
În urma injecției, transgena este menținută
ca o unitate extracromozomală. În stadiile
de dezvoltare embrionară ce urmează, o
parte din ADN transgenic va fi integrat randomic la nivelul genomului, cealaltă parte
fiind degradată, rezultând astfel mozaicuri.
Integrarea stabilă a genei este un lucru esențial în vederea transmiterii acesteia la
generațiile ce urmează și în vederea stabilirii unei linii noi de pești transgenici. Pentru
a putea vedea dacă transgena este complet
integrată, un posibil pește transgenic este
împerecheat cu un individ nontransgenic,
iar urmașii sunt supuși unor teste genetice
în vederea identificării transgenei (Chen,
1996).
EXEMPLE DE PEȘTI TRANSGENICI
a. Peștele medaka - bioindicator
Peștii transgenici pot fi folosiți ca și bioindicatori pentru determinarea prezenței anumitor substanțe toxice în ape. S-au realizat
experimente și s-a obținut un pește medaka
ce conține o genă raportor GFP cu promotor
de la gena pentru citocrom P4501A. Acesta
este folosit pentru detectarea xenobioticelor
prezente în ape. (Yung și colab., 2016)

b. Peștele zebră - organism model
Peștele zebră este un organism model pentru studiul in vivo al metastazei. Tehnica de
lucru implică xenotransplantarea celulelor
canceroase umane în embrioni și urmărirea evoluției cancerului. Celulele tumorale
transplantate în ficatul peștelui zebră pot fi
marcate cu substanțe fluorescente pentru a
se urmări cu ușurință răspândirea. Un alt
experiment a fost reprezentat de transplantarea de celule tumorale în metastază din
sân pe membrana pericardului, observându-se deplasarea acestor celule către aortă.
Pe lângă urmărirea răspândirii celulelor tumorale, se pot testa și compuși sau medicamente anti-cancer. (Yung și colab., 2016)
c. Somonul de Atlantic
Cel mai des se urmărește inserția de gene
pentru hormoni de creștere folosidu-se gena
de la somonul rege și promotorul genei pentru proteine anti-freeze de la Zoarces americanus. Pe lângă rata de creștere și alte caracteristici ale peștilor au fost urmărite, precum
nevoia de oxigen, cantitatea de mâncare
necesară și comportamentul privind obținerea hranei.
S-a observat că somonul transgenic utilizează cu până la 42% mai puțin oxigen în
perioada de maturare, reducere cauzată de
rata mult mai rapidă de creștere. S-a mai
constatat că peștii transgenici au un apetit mult mai mare comparativ cu grupul de
control. Acest lucru este cauzat de suprafața
mai mare a intestinelor.
Actual există somoni ce conțin gene ce codifică lizozim, provenite de la păstrăv. Alte
specii de pești vizate sunt somnul de canal
sau peștele pisică ce conține o genă pentru cecropine de la fluturele de mătase, cecropinele fiind proteine antimicrobiale cu
spectru larg. (Kapuschinki și colab., 2007)
Firma americană Aqua Bounty este printre
singurele firme din SUA care are ca scop
obținerea unui somon transgenic.
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Aceștia folosesc somon atlantic capturat pe
coasta Canadiană căruia îi transferă gena
pentru hormonul de creștere de la somonul rege, cea mai mare specie de somon cunoscută.
Această firmă a obținut indivizi ce au o rată
de creștere de aproximativ 400% de ori mai
mare ca cea a unui somon normal și necesită
cu 25% mai puțină hrană. Din păcate,
mărimea la care ajung peștii la maturitate
este identică ca la indivizii de tip sălbatic.
(Aereni, 2004)
AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE
a. Avantajele peștilor transgenici
Prin transgeneză, se pot îmbunătăți diferite
proprietăți ale peștilor. Astfel se poate ameliora rata de creștere cu până la 400% prin
inserția de gene pentru hormoni de creștere.
Prin transferul aceleași gene, se pot îmbunătăți ratele de conversie ale hranei în energie. Există deja pe piață specii de somon
ce ajung la maturitate de 3 ori mai repede
comparativ cu un somon non-transgenic.
Peștii transgenici pot fi modificați genetic
în vederea producerii de medicamente sau
compuși utilizați în medicină precum factorii de coagulare sau insulina. (Wakchaure și
colab., 2015)
b. Dezavantajele peștilor transgenici
Apariția himerelor este o problemă reală cu
care biotehnologii se întâlnesc adesea. Un alt
risc este scăderea biodiversității prin eliberarea și reproducerea speciilor transgenice
sau prin preferarea și selecția unei anumite
varietăți de pește. De asemenea se pot observa și schimbări comportamentale în anumite specii, cum ar fi apariția instinctului de
prădător, sau alte abilități reduse precum
viteza de înot sau o performanță scăzută de
reproducere. (Wakchaure și colab., 2015)
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POSIBILE RISCURI ECOLOGICE ȘI DE
SĂNĂTATE
a. Riscuri ecologice
Un factor major de risc ecologic este eliberarea speciilor de pești transgenici în sălbăticie.
Astfel, există 2 posibile efecte: efecte cauzate de organismul modificat genetic și efecte
rezultate în urma reproducerii organismelor
transgenice în sălbăticie. (Hindar, 2010)
Riscurile prezentate de peștii transgenici sunt: apariția competiției între organismele transgenice și organismele sălbatice și
apariția transgenelor în organismele sălbatice ca urmare a reproducerii. Cel mai mare
risc este reprezentat de destabilizarea ecosistemelor, afectând astfel fitness-ul populațiilor.
Transferul genei pentru hormonul de
creștere uman în peștii medaka a determinat
o creștere a masei peștelui și o creștere a cantității de ouă depuse. Aceste efecte avantajează speciile transgenice din punctul de vedere a repoducerii, eliminând din ecosistem
peștii de tip sălbatic. (Aereni, 2004)
b. Riscuri de sănătate
Deocamdată, nu s-au determinat exact și nu
s-au identificat efecte ale peștilor transgenici
asupra omului. Totuși, se presupune că prin
diferite modificări genetice, acești pești pot
deveni toleranți la anumite toxine din ape.
Acumularea acestor toxine de către pesți
poate deveni periculoasă atunci când aceștia
sunt dedicați consumului de către oameni.
De asemenea, se crede că prin modificarea genomului este posibilă apariția unor
proteine ce pot determina reacții alergice
omului. Aceste riscuri sunt însă nefondate
deoarece există foarte puține șanse ca prin
modificare genetică să se insereze astfel de
gene în genomul uman sau sa fie modificate
genele deja existente. (Aereni, 2004)

CONCLUZII
În ultimii ani, peștii transgenici au început
să câștige popularitate datorită nevoii cât
mai mare de consum și datorită avantajelor
pe care aceste animale le prezintă. Astfel,
diverse ramuri ale industriei precum cea
alimentară sau biomedicală și-au îndreptat
atenția spre ameliorarea acestor organisme.
De-a lungul anilor s-au aplicat diferite
metode de transgeneză în vederea obținerii de animale cu calități superioare. Astfel,
s-au obținut somoni cu rate mult mai mari
de creștere sau rezistenți la îngheț.
Industria biomedicală a avut și ea de câștigat prin descoperirea de organisme model
precum peștele zebră, utilizat în studierea
cancerului uman. De asemenea, ecologii au
prezentat interes în peștele medaka, acesta
devenind un bioindicator pentru apele poluate de xenobiotice.
Cu toate că acești pești reprezintă o evoluție
și un pas înainte pentru o mulțime de industrii, există o multitudine de riscuri.
Peștii transgenici pot dezechilibra ecosistemele dacă scapă din ferme sau din zonele
de păstrare, iar astfel apare competiția între
aceste animale și restul animalelor sălbatice
sau răspândirea de transgene în sălbăticie.
În concluzie, acești pești transgenici pot
aduce beneficii multor industrii reducând
costurile de producție, ajutându-ne să înțelegem diferite procese biologice și permițându-ne să ocrotim și să ecologizăm natura.
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Environmental Biotechnology:
de la deșeuri la materii prime?

S. Mitrea

INTRODUCERE
Poluarea, criza climatică, încălzirea globală, emisiile de metan și CO₂! Acestea sunt doar
câteva dintre problemele pe care deșeurile colectate anual le pot genera. Cu toate că în
ultimii ani temele precum „protecția mediului” și „reducerea nivelului de poluare” sunt
tot mai des dezbătute, starea actuală în care se află planeta noastră din punct de vedere
ecologic este una îngrijorătoare. Cantitățile enorme de deșeuri rezultate în diferite ramuri
ale industriei precum cea alimentară și agricultura, cât și cantitățile mari de alimente și alte
materiale nereciclabile cum ar fi plasticul, pe care oamenii le aruncă anual, încep să își facă
simțită prezența în ecosistemele marine, în atmosferă și chiar și în plămânii noștri. Mai
mult de jumătate din populația lumii nu are acces la un sistem de colectare a deșeurilor
corespunzător, care reprezintă anual 1,3 bilioane din totalul de gunoi care se strânge în
diferite colțuri ale naturii. Deșeurile produse de oameni nu reprezintă singura cauză a
poluării, dar contribuie activ la intensificarea acesteia. Din fericire, tehnologia avansată și
cercetările în domeniul biotehnologiilor au permis dezvoltarea unor soluții și metode
eficiente de a reduce poluarea determinată de deșeuri.
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CE SE ÎNTÂMPLĂ MAI EXACT?
Gunoaiele și resturile de mâncare
ajunse în gropile de gunoi sunt cel mai
adesea arse sau îngropate și lăsate să se
descompună. Descompunerea acestora este
realizată în condiții anaerobe, deci în absența
oxigenului, de diverse bacterii. De aceea, în
urma descompunerii, rezultă cantități mari
de metan, un gaz toxic care odată ajuns în atmosferă contribuie la efectul de seră care este
responsabil de încălzirea globală (Bingemer
și Crutzen, 1987). Sunt afectate atât habitatele naturale cât și animalele care le populează. Ecosistemul marin este cel mai afectat
dintre acestea, apa fiind de regulă principalul
“coș de gunoi” pentru țările nedezvoltate cu
acces la ocean sau mare. Animalele acvatice
nu sunt capabile să degradezeplasticul, pe
care ele îl confundă cu hrană, și astfel majoritatea mor intoxicate, iar rezultatele sunt
incerte.

Fig.

1:

Descompunerea deșeurilor cu
producere de metan
Sursă: United States Environmental Agency

În ceea ce privește sănătatea publică, studii
recente au demonstrat faptul că poluarea
produsă prin gestionarea necorespunzătoare
a gunoiului poate facilita apariția unor boli
respiratorii acute precum astm, dar și a altor
afecțiuni precum cancer sau boli cardiovasculare (Pervez și Ahmade, 2013).

CUM POATE REDUCE
BIOTEHNOLOGIA POLUAREA?
Biotehnologia verde (Green Biotechnology
sau Environmental Biotechnology) este o
ramură a disciplinei de biotehnologii, ce are
drept scop dezvoltarea și implementarea de
noi procese biotehnologice care să reducă
poluarea și să asigure “sănătatea” mediului
înconjurător. O parte din aceste procese au
drept țintă reducerea deșeurilor prin utilizarea acestora ca materii prime în realizarea unor produse noi, respectiv elaborarea
de tehnologii care să minimizeze cantitățile
de deșeuri produse. Practic, biotehnologia
ne oferă posibilitatea de a converti reziduurile și gunoaiele în noi materiale pe care le
putem folosi.

BIOPLASTIC
Un exemplu clasic, dar și foarte modern, este
plasticul biodegradabil care este produs de
o serie de bacterii crescute pe medii de cultură. Tehnologia bioplasticului permite chiar
utilizarea deșeurilor din industrie drept
sursă principală de carbon pentru cultivarea bacteriilor producătoare de biopolimeri
utilizați în producerea plasticului biodegradabil. Aceste deșeuri pot fi, de exemplu,
resturi rezultate din industria alimentară,
cum este zerul din industria produselor lactate, care are un conținut bogat în glucide
(Brigham, 2018). Anual rezultă aproximativ
139 bilioane de kilograme de zer, din care
mai mult de jumătate ajunge în apă și poate
deveni extrem de toxic pentru mediu (Ghaly
și colab., 2007; Marwaha și Kennedy, 2007).
Prin utilizarea zerului ca materie primă în
producerea plasticului biodegradabil, se
va reduce semnificativ această cantitate de
poluare cu plastic.
Zerul nu este singurul produs rezidual din
industrie ce poate fi folosit în producerea de
bioplastic. Mai multe firme de biotehnologii
au reușit să producă bioplastic din deșeurile
lignocelulozice, provenite din industria
Septembrie, 2021

forestieră sau din agricultură, iar în Cehia,
firma Hydal Biotechnology utilizează uleiul de gătit uzat/casnic în mediile de cultură
pentru bacteriile capabile să sintetizeze biopolimeri 100% biodegradabili.

în gropile de gunoi, este utilizarea acestora
în producerea de energie, mai exact biogaz.
Atât resturile lignocelulozice din industria
forestieră sau agricultură cât și resturile de
mâncare pot fi transformate în biogaz, cu
ajutorul bioreactoarelor. Procesul presupune descompunerea anaerobă a reziduurilor din reactor cu ajutorul unor bacterii
(Gavrilescu, 2010; Gutierrez, 2018).
În schema alăturată sunt reprezentate bacteriile și procesele biochimice care au loc într-un reactor producător de biogaz.

Fig. 2: Utilizarea resturilor organice pentru
obținerea bioplasticului
Sursă: European Bioplastics.

DOAR BIOPLASTIC?
Răspunsul este, desigur, NU! Pe lângă valorificarea acestora în producția bioplasticului,
deșeurile sunt utilizate în numeroase alte
biotehnologii. Printre cele mai interesante
se numără utilizarea deșeurilor în creșterea
unor fungi al căror miceliu este capabil de
a lua diverse forme rezistente. Compania
Biohm din Anglia a reușit să cultive astfel
de fungi și să obțină diverse biomateriale de
construcție. Fascinant este faptul că aceste
ciuperci folosesc ca sursă de carbon pentru
a produce aceste materiale, deșeuri metalice
și plastice, adică exact acele reziduuri care în
cantități mari contribuie activ la poluarea mediului. Industria materialelor de construcție
produce anual cantități enorme de deșeuri, care ajung de cele mai multe ori să contribuie la poluare. Prin înlocuirea materialelor convenționale de construcție cu aceste
biomateriale, fondatorii firmei speră să convingă mai mulți producători din industrie să
recurgă la metode sustenabile de fabricare a
materialelor utilizate în construcții.
Un alt mod prin care biotehnologia reușește
să reducă cantitățile de deșeuri care ajung
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Fig. 3: Microorgnisme implicate în descompunerea anaerobă a deșeurilor cu producere
de biogaz (40% CO2, 60% metan)
Sursă: (Gavrilescu, Adapted from Blonskaja, Vaalu, 2006) Sursă: (Gavrilescu, Adapted
from Blonskaja, Vaalu, 2006)
Metanul și CO2 sunt gazele care rezultă în
urma descompunerii deșeurilor care pot
fi astfel utilizate ca o sursă de energie, mai
exact gaz, electricitate, dar și căldură. Suedia
este una dintre țările care produce biogaz
din deșeuri colectate și resturi din agricultură. Energia rezultată este folosită cu precădere în transport.

CONCLUZII
Gestionarea eficientă a deșeurilor este una
dintre marile probleme cu care planeta noastră
se confruntă de ceva timp. Implementarea
de soluții care să reducă cantitățile enorme
de deșeuri, atât industriale cât și casnice, este

indicată și încurajată deoarece aceste resturi
afectează în mod direct sănătatea noastră,
a animalelor și a mediului. Biotehnologia
reprezintă pe lângă clasica compostare și
reciclare, o modalitate eficientă, ieftină, dar
mai ales sustenabilă de a gestiona deșeurile
și de a le transforma din niște “inamici” în
produse utile oamenilor și care nu dăunează
mediului.
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Stresul oxidativ: Răspunsul celular al
Halomicrobium muhokatei în prezența
ionilor de argint
S.Tincu, D. Buda, H.Banciu.

Cuvinte cheie: Halomicrobium
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Abstract
Metalele grele sunt compuși chimici cu un rol biologic dual (micronutrienți și agenți toxici).
Unele sisteme din mediul înconjurător sunt îmbogățite în mod natural cu ioni de argint, în
timp ce majoritatea siturilor contaminate cu metale sunt o consecință a activităților antropice. Concentrații mari de metale pot cauza stres oxidativ prin generarea de specii reactive
de oxigen (ROS). Acest articol are scopul de a studia abilitatea organismului Halomicrobium
mukohataei DSM12286, care aparține familiei Halobacteriaceae, de a supraviețui stresului
oxidativ generat de prezența argintului (Ag+) prin producerea de nanoparticule de argint
(SiNP-uri). În această privință, este folosită ca metodă de evaluare a statusului oxidativ al
malondialdehidei (MDA), HPLC (High-Performance Liquid Chromatography), alături de
caracterizarea nanoparticulelor biosintetizate, prin microscopie electronică (TEM).
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INTRODUCERE
Structura și modul de funcționare ale sistemelor vii sunt condiționate de compoziția
chimică a mediului. La concentrații infime,
de rangul nanomolar către micromolar,
numeroase metale grele au roluri cheie la
diferite niveluri celulare și moleculare, care
asigură supraviețuirea microorganismelor.
Metale precum Co, Cu, Fe, Mn și Zn, pot
servi ca micronutrienți esențiali în reacțiile
metabolice și stabilizarea enzimelor (Bruins
et al., 2000). La concentrații mai mari, de peste rangul milimolar, metalele grele devin o
amenințare considerabilă pentru diferite
tipuri de ecosisteme, având în vedere faptul că, în comparație cu materia organică,
metalele nu sunt biodegradabile. De asemenea, metalele grele au tendința de a se bioacumula și biomagnifica (Chaudhary et al.,
2014). Metalele precum Ag, Pb, Al, Hg, sau
Au, nu au un rol biologic semnficativ, dar
sunt considerate toxice pentru majoritatea
microorganismelor (Gray et al., 2007), translocând metalele esențiale de la situsul lor
natural de legare sau interacționând cu alți
liganzi specifici (Bruins et al., 2000).
La concentrații mari, metalele alterează viabilitatea celulelor obstrucționând membranele celulare, alterând specificitatea enzimatică, sau denaturând ADN-ul (Gray et
al., 2007).
Concentrații mari de metale pot cauza stres
oxidativ prin generarea de specii reactive de
oxigen (ROS). Speciile reactive de oxigen, în
special superoxidul (O2-),
radicalul hidroxil (HO-) și peroxidul (H2O2) sunt
oxidanți puternici, generați în metabolismul aerobic sau ca răspuns la unii factori
ai mediului (Sarcinelli et al., 2016). În concentrații mari, ROS pot compromite structura și funcția acizilor nucleici, proteinelor,
lipidelor și a altor molecule, având un efect
dăunător asupra creșterii și dezvoltării celulelor (Cárdenas et al., 2012). În plus, H2O2
are un rol esențial în metabolismul celular, funcționând ca o moleculă semnal care

reglează creșterea celulară, adeziunea celulară, diferențierea celulară și apoptoza (Sarcinelli et al., 2016).
Stresul oxidativ generează peroxidarea lipidelor în celule, aceasta fiind cauza unei deteriorări celulare semnificative. Substanțele
produse prin această cale se descompun și
formează compuși reactivi precum malondialdehida (MDA), un compus carbonilic rezultat din peroxidarea acizilor grași polinesaturați, prezenți în membrana celulară,
fiind astfel un marker pentru stresul oxidativ.
Unele organisme prezintă adaptări la excesul de metale din mediu. Astfel, unele procariote își reduc influxul / cresc efluxul de
ioni metalici sau își dezvoltă mecanisme
detoxifiante enzimatice (Hanikenne et al.,
2005). Unele dintre aceste mecanisme au implicații aparte în producerea de nanoparticule metalice (de exemplu nanoparticule de
argint) și pot fi folosite în: producerea de
compuși electronici sau optici (Zhang et al.,
2005), producția de vopsele (Kumar et al.,
2008), materiale textile, (El-Rafie et al., 2010),
substanțe antimicrobiale sau biomedicale
(Roe et al., 2008).
Unele
mecanisme
au
fost
considerate responsabile pentru producerea
de nanoparticule metalice: sisteme de eflux,
modificarea solubilității și a toxicității prin
reducere sau oxidare, biosorbție, bioacumulare, formare de complexe extracelulare sau
precipitarea metalelor (Husseiny et al., 2006).
Cel mai comun acceptat mecanism pentru
biosinteza de SiNP-uri implică prezența enzimei nitrat reductază, responsabilă de conversia nitrat-nitrit. În timpul acestui proces,
electronii generați sunt ulterior transferați
către ionii de argint, care vor fi reduși la argint coloidal (Ag⁺ -> Ag⁰). Mecanismul a fost
ilustrat pentru Bacillus licheniformis, cunoscut pentru sinteza de NADPH și de enzime
NADPH-dependente care convertesc Ag⁺ la
Ag⁰ (Vaidyanathan et al., 2010). Pe de altă
parte, există studii în care SiNP-urile au fost
obținute fără prezența enzimelor. Lactobacillus sp. A09 poate produce nanoparticule
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de argint bazându-se pe interacțiunea dintre ionii de argint cu grupările chimice ale
peretelui celular microbial (Fu et al., 2000).
Abilitatea de a biosintetiza nanoparticule de
argint este condiționată de capacitatea microorganismului producător de a manifesta rezistență la ionii de argint. Chiar și așa,
organismele prezintă de obicei rezistență la
metale grele până la o anumită concentrație,
în timp ce valorile mari pot provoca moarte celulară. De exemplu, celulele de Bacillus
licheniformis, cunoscute pentru capacitatea
de a produce SiNP-uri în prezența Ag⁺ 1
mM, expuse la o concentrație cunoscută de
metal (de exemplu 10 mM), vor fi distruse în
câteva minute (Kalimuthu et al., 2008; Deepak et al., 2011).
Acest articol are scopul de a studia abilitatea
organismului Halomyicrobium mukohataei
DSM12286, care aparține familiei Halobacteriaceae, de a
supraviețui stresului oxidativ generat de prezența argintului (Ag⁺)
producând nanoparticule de argint (SiNP).

MATERIALE ȘI METODE
Întreținerea organismului și a culturii
Microorganismul testat Halomicrobium mukohataei DSM12286 a fost obținut din Cultura Germană de Microorganisme și Culturi
Celulare (DSMZ). Tulpina a fost cultivată
și menținută pe mediu lichid și solid, 372
Halobacteria (M372), preparat conform
Colecției Germane de Microorganisme și
Culturi Celulare, după cum urmează (g/L):
extract de drojdie, 5; acizi Casamino, 5; glutamat de Na, 1; KCl, 2; citrat de Na, 3; MgSO₄
x 7H₂O, 20; NaCl, 200; FeCl₂ x 4 H2O, 36x103; MnCl₂, 0,36x10-3; agar (pentru mediul
solid), 20; pH 7 ± 0,2, la 25ºC (https://www.
dsmz.de/microorganisms/+medium/pdf/
DSMZ_Medium372.pdf).
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Rezistența la argint și studii cinetice de
creștere
Pentru studii ulterioare, am obținut o cultură
de start prin inocularea tulpinii investigate
în vase Erlenmeyer de 100 ml, după cum urmează: 1 ml inocul/25 ml de mediu cu incubație la 37ºC, 110 rpm până la densitatea
optică de 630 nm de aproximativ 1. Pentru
a investiga efectul nitratului de argint asupra creșterii tulpinii testate, au fost folosite
diverse concentrații de AgNO₃ în intervalul
0.001-0.2 mM. Soluția stoc de 0.1M AgNO₃
folosită, a fost obținută prin prepararea de
apă ultra-pură și a fost sterilizată prin filtrare (pentru a preveni precipitarea) înainte de
a fi adăugată la mediul de cultură. Creșterea
culturilor direct pe mediul solid și pe cel
lichid a fost monitorizată prin urmărirea
schimbărilor de densitate optică,
folosind fotometrul Eppendorf ECOM.6122, cuve
de plastic cu diametrul d = 1 mm și citind rezultatele la 630 nm, lungime de undă la care
se poate monitoriza creșterea biomasei (Patil
et al., 2014). Pentru lotul de control, tulpina
a fost crescută și în absență de sare de argint.
Datele obținute sunt media a 3 experimente
independente.

Prepararea lizatelor celulare
După 72 de ore, biomasa a fost centrifugată
la 8,600 x g, 4ºC, timp de 20 de minute. Sedimentul a fost colectat, la care au fost adăugați
240 μl SDS 10% (dodecil sulfat de sodiu) și
10 μl 25x inhibitor de proteaze, iar amestecul a fost incubat timp de o oră pe gheață. A
fost centrifugat din nou la 5,000 x g la 4 ºC
timp de 15 minute și supernatantul rezultat
a fost alicotat și depozitat la -20 ºC pentru
a fi folosit în analize ulterioare (metoda
Lowry de dozare a proteinelor și respectiv
dozarea de MDA). Soluția de 10% SDS are
rolul de a produce liza celulară și de a elibera conținutul celular pentru a fi evidențiat
prin interacțiunea cu reactivii
folosiți.

Caracterizarea nanoparticulelor de Ag
Separarea și
biosintetizate

purificarea

SiNP-urilor

Pentru purificarea nanoparticulelor biosintetizate, culturile care au fost crescute în
prezența AgNO₃ 0.075 mM pentru 3 zile au
fost centrifugate (1000 x g, 30 minute). Sedimentul a fost colectat, diluat in 2 ml H₂O și sonificat folosind Sonics Vibra-Cell VC-750, respectiv folosind următorii parametri: 39%
amplitudine a vibrațiilor, 20 de minute, 4ºC,
durația de pulsație: 9.9 secunde; pauza între 2 pulsații consecutive: 5 secunde. Suspensia obținută a fost dializată față de apă
deionizată timp de 24 de ore, cu schimbarea
apei la fiecare 2 ore în decursul primelor 8
ore și ulterior folosită pentru a obține imagini
cu TEM.
Prepararea probelor pentru analiză TEM
Pentru microscopia electronică prin transmisie (TEM), au fost amestecate 3 culturi
de Halomicrobium mukohatei DSM12286 de
20 ml cultivate 3 zile în prezența nitratului de argint și au fost centrifugate la 3000
rpm, timp de 10 minute. Peletul a fost resuspendat în 2 ml de supernatant, iar 1 ml
din proba obținută a fost prefixat în 1 ml de
glutaraldehidă 2.7%, timp de 2 ore. Proba
a fost centrifugată la 8000 rpm timp de 10
minute și peletul a fost spălat de patru ori cu
o soluție de tampon fosfat (PBS) 0,15 M, câte
30 de minute de fiecare dată. După fiecare
spălare, proba a fost centrifugată la 8000 x g,
timp de 10 minute, apoi fixată în OsO₄ 2%,
pentru 75 de minute.
Ulterior, proba a fost spălată de două ori cu
PBS 0.15 M. În următoarea etapă, proba a fost
supusă deshidratării prin spălare cu soluții
de concentrații crescătoare de etanol (30%,
50%, 70%, 80%, 90% - o dată, 100%- de trei
ori). Celulele deshidratate au fost adăugate
într-o soluție Epon 812 (Epon/ Etanol absolut) și încapsulate în capsule de gelatină uscată

care au polimerizat la 50ºC, timp de 48 de
ore. Capsulele obținute au fost modelate și
tăiate cu ajutorul aparatului Leica Ultramicrotome UC6, generând secțiuni de 90 nm
grosime care au fost ulterior marcate cu
soluții de acetat de uraniu și citrat de plumb.
Secțiunile au fost vizualizate folosind un microscop TEM, Jeol JEM 1010 și analizate cu
Megaview III Soft Imaging Analysis.

Determinarea creșterii prin dozarea
totală
Pentru dozarea totală a proteinelor, a fost
folosită metoda Lowry (Lowry et al., 1951)
pentru a determina concentrația proteinelor
prin intermediul colorimetriei. Peptidele și
proteinele formează cu tartratul de cupru, în
mediu alcalin, un complex proteină-cupru
care va reduce ulterior reactivul fosfomolibdeno-fosfowolframic la un compus albastru, care se fotometrează la 660 nm. Pentru
prepararea standardelor, a fost folosită o
soluție de albumină bovină serică (BSA), de
concentrație 0,5 mg/ml.
Reactivi folosiți:
a)
25 ml de soluție de carbonat de sodiu
anhidru 2% (m/v) dizolvat în NaOH 0,1 N
(Reactiv A);
b)
100 ml soluție de CuSO₄ x 5H₂O 0,5%
dizolvat în tartrat de sodiu 1%, ambele masă/
volum (Reactiv B);
c)
Reactiv alcalin cupro-tartric (Reactiv
C), preparat amestecând 1 ml de Reactiv B
cu 50 ml de Reactiv A (preparat înainte de
folosire și nu conservat);
d)
Reactiv Folin-Cicâlteu (Reactiv D),
obținut din: 100 g Na₂WoO₄ x 2H₂O + 25
g NaMoO₄ x 2H₂O + 700 ml de apă distilată + 500 ml acid ortofosforic 80% (volum/
volum) + 100 ml HCl concentrat; amestecul
obținut a fost introdus într-un vas de 2 l cu
un refrigerent vertical și fiert timp de 10 ore
pe un bec de gaz. După fierbere, 150 g de
Li₂SO₄, 50 ml de apă bidistilată și 2-3 picături
de brom s-au adăugat amestecului. Acesta a mai
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fost supus fierberii încă 15 minute pentru a îndepărta excesul de brom. După răcire, amestecului i s-a adăugat apă bidistilată, până s-a ajuns la volumul de 1000 ml,
obținând o soluție cu o concentrație de 2
N. Astfel, soluția fost diluată 1:1 ( volum/
volum) cu apă bidistilată.

e)
Albumină bovină serică (BSA) soluție
standard: dizolvând 50 mg în 100ml de apă
bidistilată (0.5 mg/ml) și ținută în frigider.

După 20 de minute, absorbanța a fost citită
la 660 nm în cuve cu d = 1cm, în spectrofotometrul Jasco UV-VIS 430. Calculul concentrației de proteine a fost executat pe baza
curbei standard și a factorului de pantă,
având în vedere cantitatea de probă luată în
considerare și diluția.

Concentrația de MDA în probe a fost determinată folosind o curbă etalon și un număr
de standarde obținute prin hidroliza acidă a
1, 1, 3, 3-tetraetoxipropan (TOE). Rezultatele
au fost normalizate la concentrația de proteine obținută prin metoda Lowry, și au fost
exprimate ca o concentrație molară a MDA
raportată la masa proteinelor.

Tehnica de lucru:
Reactivii necesari au fost pipetați conform
tabelului:

Dozarea malondialdehidei prin HPLC
REZULTATE
Concentrația de MDA în lizatul celular
obținut prin metoda descrisă mai sus a
fost determinată prin HPLC (High-Performance Liquid Chromatography), și anume
a fost realizat un amestec de 10 μl de probă
(lizat), 190 μl acid percloric (HClO4) și 100
μl de H2O2, obținând o diluție finală de 1:30
(v/v). Acest amestec a fost centrifugat la 4
500 x g timp de 5 minute și 100 μl de supernatant au fost injectați în separatorul HPLC
(SupelcosilTM LC-18 column, mărimea particulei de 5 μm; Sigma-Aldrich) cu detecție
UV la 254 nm (Jasco, UV-275 Plus, Japan).
Faza mobilă a constituit într-un amestec de
potasiu monofosfat: metanol = 65:35 (v/v,
%), iar fluxul pe coloană a fost de 0,5 ml/
min. Timpul de retenție înregistrat pentru
MDA a fost aproximativ 6 minute.
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MONITORIZAREA
CREȘTERII
PREZENȚĂ DE AgNO₃

ÎN

Valorile de densitate optică obținute prin
monitorizarea creșterii de Halomicrobium
mukohataei DSM12286 în prezența diferitelor
concentrații de AgNO3 sunt reprezentate
în tabelul 1 și în graficul Fig.1. O creștere în
O.D.630 (densitatea optică la lungimea de
undă de 630 nm) poate fi observată, fiind
proporțională cu concentrația de AgNO3,
până la punctul în care înmulțirea microorganismelor ajunge să fie mascată de prezența
particulelor de argint în mediu (în cazul culturilor cu AgNO3). Acest lucru se datorează
amplificării sintezei de nanoparticule de argint odată cu creșterea biomasei.

Tabel 1. Valorile densității optice (O.D.
630) ale tulpinii Halomicrobium mukohataei
DSM12286 în prezența diferitor concentrații
de AgNO₃ (0,01 – 0,2 MM), la 110 rpm și
37°C.

Fig. 1. Creșterea tulpinii de H. mukohataei în
prezența diferitelor concentrații de AgNO₃
(0,01 -0,2 mM) la 110 rpm și 37°C.
De asemenea, concentrația inhibitoare minimă de AgNO₃, testată față de tulpina investigată prin cultivare pe medii solide
incubate timp de 2 zile la 37ºC, a fost determinată în intervalul 0,05 – 0,1 mM, cu un
maxim de producere de nanoparticule de
argint la 0,075 mM, manifestat printr-o colorație specifică de maro-închis a coloniilor,
culoarea sugerând reducerea ionilor de argint (Ag⁺) la argint coloidal (Ag⁰)- Fig.2.

Fig.2. Determinarea concentrației inhibitoare minime de AgNO₃ împotriva H.
mukohataei (0,001 - 0,5 mM) după trei zile
de incubație la 37°C.
Caracterizarea nanoparticulelor de Ag
Analiza TEM a fost făcută cu intenția de a
clarifica aspecte legate de structura, distribuția și localizarea nanoparticulelor
de Ag. Imaginile obținute au demonstrat
prezența unor nanoparticule sferice de dimensiuni diferite (20-100 nm), localizate cel
mai probabil intracelular.
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Determinarea creșterii sub forma dozării
proteice totale
Determinarea concentrației totale de proteine prin metoda Lowry a fost condusă cu
scopul de a determina cantitatea de biomasă
aflată în probele analizate, necesară pentru a
raporta rezultatele ulterioare. Tulpina a fost
cultivată în prezența unei soluții de AgNO₃
(0 – 0,2 mM), timp de 72 ore, la 110 rpm, care

au fost lizate cu soluție de SDS 10%, iar
lizatele obținute au fost folosite pentru dozarea proteinelor. Urmărind determinarea
spectrofotometrică a valorilor de absorbanță
pentru etaloanele preparate pornind de la
soluția stoc de albumină bovină serică (BSA)
a fost construită curba standard. Ținând cont
de aceasta, a fost determinată corelația dintre valorile de absorbție și concentrațiile de
proteină (μg/ml) din probe. (tabel 2; Fig. 4)

Tabel 2. Concentrațiile totale de proteine în culturi în prezența a concentrații variabile de
AgNO₃ (0 – 0,2 mM) determinate prin metoda Lowry.

Fig.4. Variația concentrațiilor de MDA în culturile crescute în prezența diferitelor concentrații de AgNO₃ (0 – 0,2 mM) determinate prin HPLC.
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Dozarea malondialdehidei prin HPLC
Stresul oxidativ generat de prezența sării de
argint conduce la peroxidarea lipidelor de
membrană, un fenomen care a fost evidențiat prin estimarea cantității de MDA în fiecare
probă. După cum poate fi văzut în tabelul
3 și în Fig. 4 cantitatea de MDA crește proporțional cu concentrația de sare de argint
din culturile efectuate, cu un conținut maxim de MDA observat în prezența a AgNO₃
de concentrație 0,2 mM.

Tabel 3. Concentrațiile de MDA pentru culturile crescute în prezența diferitor concentrații de AgNO₃, determinate prin HPLC.

concentrația de AgNO₃, până în punctul în
care înmulțirea microorganismelor este
mascată de către prezența nanoparticulelor
de Ag.
Unul dintre mecanismele folosite de procariote pentru a combate stresul cauzat de
metale grele este detoxifierea enzimatică.
Un exemplu de enzimă implicată în acest
proces este nitrat reductaza, care s-a dovedit a fi implicată în conversia Ag⁺ în Ag⁰ cu
formarea de nanoparticule de Ag. Nitrat
reductaza, identificată în Halococcus salifodinae (Srivastava et al., 2013), reduce nitratul
la nitrit, un proces în care NADH are rolul
de donor de electroni care pot fi transferați
la Ag⁺ (Deepak et al., 2011). Un asemenea
mecanism poate fi în spatele biosintezei
de SiNP-uri de către tulpina de H. mukohataei, dar este nevoie de studii ulterioare în
această direcție.
Imaginile TEM au avut scopul de a caracteriza nanoparticulele de Ag. În Fig.3 se pot
vedea nanoparticule intracelulare, sferice,
cu diametru variabil (20-100nm).

DISCUȚII
Acest studiu a avut ca scop testarea comportamentului tulpinilor de Halomicrobium
mukohataei DSM12286 în prezența diferitelor
concentrații de AgNO₃. Monitorizând
creșterea pe medii lichide și solide (Fig. 1
și 2) a dezvăluit o creștere normală până
la aproximativ 0,075 mM AgNO₃, concentrație în prezența căreia culoarea alb-oranj a
coloniilor se schimbă în maro-închis. Această
schimbare are loc datorită prezenței de
nanoparticule de Ag, rezultată din oxidarea
ionilor de argint in compoziția
mediului
de cultură. Astfel, Fig.2 arată că H. mukohataei nu poate supraviețui la concentrații de
AgNO₃ mai mari de 0,1 mM, același rezultat ca valorile de absorbanță obținute din
monitorizarea creșterii în medii lichide (tabelul 1). O creștere în valoarea de absorbție
a fost observată la 630 nm, proporțională cu

Fig. 3. Aspectul TEM a nanoparticulelor de
Ag biosintetizate de către Halomicrobium mukohataei DSM12286. a., b. - SiNP-uri separate
și purificate. c., d. Aspectul TEM a culturilor
crescute în prezența 0,075 mM AgNO₃ timp
de 72 ore.
Un studiu anterior arată prezența SiNPurilor în afara celulezlor la Shewanella oneidensis (Suresh et al., 2010).
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În următorul pas al cercetării, tulpina a fost
evaluată și s-a observat combaterea stresului
oxidativ generat de prezența sării de argint.
Stresul oxidativ generat de specii reactive de
oxigen la nivel celular, care produc peroxidarea
lipidelor, un fenomen cuantificat în acest caz
de estimarea cantității de malondialdehidă,
compusul rezultat din acest proces de peroxidare. După cum poate fi observat în tabelul
3, cantitatea de MDA crește direct proporțional
cu concentrația de sare de argint la care au
fost expuse culturile de Halomicrobium mukohataei. Acest lucru demonstrează prezența
în celule a unui mecanism contra stresului
oxidativ cauzat de prezența ionilor de argint
în concentrații mai mici de 0,2 mM AgNO₃.
Când aceste concentrații sunt depășite, mecanismele își pierd eficacitatea și viabilitatea,
iar numărul de celule scade. Activiatea antioxidantă a microorganismelor Haloarcheae nu
a fost investigată extensiv. În studiul lor,
Thombre și colaboratorii (Thombre et al.,
2016) au testat efectul nanoparticulelor de
Ag asupra unor tulpini de Haloarcheae, iar
concluzia lor a fost că nanoparticulele de
argint provoacă peroxidarea lipidelor, fapt
observat datorită creșterii concentrației de
MDA. Ei au ales să evalueze conținutul spectrofotometric de MDA, prin testul acidului tiobarbituric, cu care formează legături malondialdehida, generând un compus
colorat. În investigațiile care stau la baza
acestui articol, tehnica HPLC a fost aleasă
datorită sensibilității și specificității superioare. În cazul tulpinii de Halomicrobium
mukohataei, biosinteza de nanoparticule de
argint reprezintă o strategie de combatere a
stresului oxidativ produs de prezența ionilor de argint prin reducerea lor și sinteza de
nanoparticule de argint.

CONCLUZIE
Acest articol evidențiază rezistența microorganismelor Halomicrobium mukohataei
DSM12286 la prezența sării de argint, care
cauzează stresul oxidativ prin generarea de
Ag+, prin reducerea acestor ioni și formarea
Septembrie, 2021

de nanoparticule de argint. Metalele grele
pot genera stres oxidativ pentru microorganismele care trăiesc în medii extreme,
și studiul mecanismelor de supraviețuire
poate contribui la bioremedierea mediilor
poluate de către metalele grele.
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