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În articol este analizată componenţa aminoacizilor din biomasa algei cianofite Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk. 

colectate de pe mediul nutritiv Drew. Din grupa aminoacizilor esenţiali în biomasa algei Nostoc gelatinosum (Schousb) 
Elenk. se conţine în cantităţi majore leucina (2,142±0,06 mg/100 mg), treonina (1,188±0,02 mg/100 mg) şi valina 
(1,085±0,03 mg/100 mg). Din aminoacizii neesenţiali predomină acidul aspartic (4,523±0,11 mg/100 mg) şi acidul 
glutamic (2,774±0,07 mg/100 mg). Alga Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk. are un conţinut bogat de aminoacizi şi 
poate servi ca sursă pentru vaste domenii de aplicare. 
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THE AMINO ACIDS COMPOSITION OF THE BLUE-GREEN ALGA 
NOSTOC GELATINOSUM (SCHOUSB) ELENK 
This article presents the amino acid content of the blue-green alga Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk. collected 

from the Drew nutritive medium. From the essential amino group in Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk. biomass, 
major amounts are contained leucine (2,142 ± 0,06 mg/100 mg), threonine (1,188 ± 0,02 mg/100 mg) and valine  
(1,085 ± 0,03 mg/100 mg). From nonessential amino acids predominates aspartic acid (4,523 ± 0,11 mg/100 mg) and 
glutamic acid (2,774 ± 0.07 mg/100 mg). The alga Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk. has a high content of amino 
acids and can serve as a source for vast areas of application. 
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Introducere  
Algele sunt considerate surse importante de substanţe biologic active, fiind valorificate, cultivate şi utilizate 

pe larg în întreaga lume. Interesul major faţă de utilizarea algelor se datorează capacităţilor lor de a utiliza efi-
cient lumina solară şi substanţele nutritive pentru producerea metaboliţilor, cum ar fi proteinele, aminoacizii, 
lipidele, glucidele, care sunt utilizate ca suplimente alimentare, furaje, surse pentru cosmetologie etc. [7,9].  

Actualmente, datorită cultivării algelor, se produc cantităţi impresionante de biomasă care este valorifi-
cată ca sursă de substanţe biologic active. Conform rezultatelor prezentate de Organizaţia pentru Alimentaţie 
şi Agricultură a Naţiunilor Unite, actualmente pe plan global se produc anual cca 23,8 mil tone de biomasă 
algală care este valorificată la 6,4 mld dolari americani. Aproximativ 38% din totalul de biomasă algală se 
utilizează în alimentaţie, iar restul – în scopuri farmaceutice, agricole etc. [3].  

Din rândul algelor bogate în substanţe biologic active un loc aparte îl ocupă algele cianofite. Mulţi autori 
susţin că algele cianofite au un conţinut ridicat de substanţe biologic active şi de aceea sunt utilizate în alimen-
taţie, cosmetologie, farmaceutică, ca stimulatori ai creşterii animalelor şi plantelor de cultură [4,12,15,16]. 
Algele cianofite au un conţinut ridicat de proteine (23-82,6% din partea organică), glucide (6,6-70%), lipide 
(2-12%), vitamine (grupele B, C, A, E, K), substanţe minerale etc. [14].  

Algele cianofite sunt şi surse importante de aminoacizi. Conţinutul aminoacizilor din biomasa algelor 
cianofite este variat, chiar şi în funcţie de specie [1,2,5,6,8,10,12,15]. Astfel, pentru speciile Phormidium 
uncinatum (Agardh) Gomont, Anabaena cylindrica Lemmerm., Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Bréb. preva-
lează în biomasă arginina [16], pentru specia Spirulina platensis – acidul glutamic [4]. 

Una dintre speciile de alge cianofite care prezintă o perspectivă de utilizare ca sursă de substanţe biologic 
active este specia Nostoc gelatinosum. Perspectiva utilizării algei Nostoc gelatinosum ca sursă de substanţe 
biologic active este argumentată de viteza înaltă de creştere, colectarea uşoară a biomasei şi de posibilitatea 
cultivării pe medii nutritive ieftine.  

Astfel, în prezenta cercetare ne-am propus să analizăm conţinutul unor substanţe biologic active din bio-
masa algei cianofite Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk. 
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Material şi metode  
Ca obiect de studiu a servit tulpina algei cianofite Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk. selectate în cultură 

şi menţinute în colecţia Laboratorului de Cercetări Ştiinţifice Algologie a Universităţii de Stat din Moldova. 
Experimentele au fost efectuate în condiţii de laborator, cu respectarea următoarelor condiţii: temperatură 
de 25°C, iluminarea continuă de 3000 lx. Alga a fost cultivată după metoda periodică pe mediile nutritive 
Drew [15]. La sfârşitul fazei exponenţiale de creştere biomasa algei Nostoc gelatinosum a fost colectată şi 
separată de mediul nutritiv, fiind supusă analizelor chimice.  

Analiza spectrului aminoacidic al biomasei algei Nostoc gelatinosum a fost efectuată în cadrul Laborato-
rului Sanodiagnosticare şi Pronosticare al Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei sub conducerea dr. în biologie Svetlana Garaeva, cu utilizarea analizatorului „AAA-339”, Firma 
„Microtechna” (Cehia) [13]. Rezultatele obţinute au fost prelucrate matematic prin determinarea mediei arit-
metice (X) şi a erorii standard (x) utilizând programul computerizat „Microsoft Office – 2013”. 

Rezultate şi discuţii 
Determinarea calitativă a conţinutului de aminoacizi din biomasa algei Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk. 

este necesară, deoarece această specie de algă poate servi drept sursă de aminoacizi vegetali. Aminoacizii ve-
getali sunt destul de eficienţi în cazul utilizării în alimentaţie, contribuind la formarea hormonilor, pigmenţi-
lor, participă în unele reacţii biochimice etc. [11]. 

De menţionat că biomasa algei Nostoc gelatinosum a fost colectată de pe mediul nutritiv Drew care nu 
conţine azot, dar şi multe alte micro- şi macroelemente, care pot frâna acumularea aminoacizilor în biomasă. 

Biomasa algei Nostoc gelatinosum este bogată în aminoacizi esenţiali, şi anume: arginină, leucină, treonină 
şi lizină (Tab.1). De menţionat, că în biomasa algei Nostoc gelatinosum se conţine leucina în cantităţi aproxi-
mativ egale ca şi în biomasa algei Spirulina platensis cultivate pe mediul Zarrouk [4], care este bogat în azot, 
fosfor, natriu şi microelemente. Leucina are proprietatea de a reducere hiperglicemia şi colesterolul, astfel că 
biomasa algei Nostoc gelatinosum poate servi ca sursă pentru obţinerea preparatelor medicamentoase. 
Totodată, în biomasa algei Nostoc gelatinosum se mai întâlnesc şi mulţi alţi aminoacizi esenţiali, dar care nu 
depăşesc concentraţia de 0,758 mg/100 g, fiind în cantităţi minore.  

Tabelul 1 

Conţinutul aminoacizilor esenţiali din biomasa algei  
Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk.,  

mg/100 mg 
Denumirea aminoacidului Cantitatea (X±x) 

Arginină 1,996±0,03 
Histidină 0,197±0,005 
Izoleucină 0,694±0,02 
Leucină 1,556±0,04 
Lizină 0,880±0,02 
Metionină 0,036±0,003 
Fenilalanină 0,653±0,01 
Treonină 0,851±0,01 
Valină 0,758±0,02 
În total  7,621±0,21 

 
Biomasa algei Nostoc gelatinosum este bogată şi în aminoacizi neesenţiali. Din grupa aminoacizilor 

neesenţiali în biomasa algei Nostoc gelatinosum predomină acidul glutamic (2,611±0,07 mg/100 mg), acidul 
aspartic (1,978±0,05 mg/100 mg) şi alanina (1,154±0,04 mg/100 mg) şi poate fi considerată ca sursă 
vegetală. Biomasa algei Nostoc gelatinosum conţine cantităţi mici de cisteină şi tirozină, care nu depăşesc 
0,590±0,01 mg/100 mg. 

Analiza cantitativă a grupelor de aminoacizi din biomasa algei Nostoc gelatinosum denotă că predomină 
cei neesenţiali, care se găsesc în cantităţi de 1,16 ori mai mari decât aminoacizii esenţiali (Tab.1,2). 
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Tabelul 2 

Conţinutul aminoacizilor neesenţiali din biomasa algei  
Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk.,  

mg/100 mg 
Denumirea aminoacidului Cantitatea (X±x) 

Alanină 1,154±0,04 
Acid aspartic 1,978±0,05 
Cisteină 0,178±0,01 
Acid glutamic 2,611±0,07 
Glicină 0,869±0,02 
Prolină 0,717±0,01 
Serină 0,734±0,01 
Tirozină 0,590±0,01 
În total  8,831±0,23 

 
Biomasa algei Nostoc gelatinosum cultivate pe mediul nutritiv Drew este bogată în aminoacizi din grupele 

monocarboxil şi dicarboxil (5,684±0,14 – 4,589±0,11 mg/100 mg). Aminoacizii grupelor monocarboxil şi dicar-
boxil conţin grupări de NH2 şi au o importanţă majoră în activitatea vitală a organismelor vii. Grupele diamino-
acizilor şi hirdoxi-aminoacizilor se găsesc la fel în cantităţi considerabile (2,876±0,07 – 2,175±0,06 mg/100 mg). 
Cele mai reduse cantităţi de aminoacizi din biomasa algei Nostoc gelatinosum sunt din grupa tioaminoacizilor 
(0,214±0,01 mg/100 mg), care sunt foarte importanţi pentru activitatea vitală.  

 
Tabelul 3 

Conţinutul grupelor de aminoacizi din biomasa algei  
Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk. 

Grupele  
de aminoacizi 

Cantitatea, mg/100 mg 
(X±x) 

Monocarboxilici 5,684±0,14 
Dicarboxilici 4,589±0,11 
Hidroxi-aminoacizi 2,175±0,06 
Tioaminoacizi 0,214±0,01 
Diaminoacizi 2,876±0,07 
Heterociclici 0,914±0,03 
    În total                 16,452±0,46 

 
Concluzii 
1. Din grupa aminoacizilor esenţiali în biomasa algei Nostoc gelatinosum se conţin în cantităţi majore 

arginina (1,996±0,03 mg/100 mg), leucina (1,556±0,04 mg/10 mg), treonina (0,851±0,01 mg/100 mg) 
şi lizina (0,880±0,02 mg/100 mg).  

2. Din grupa aminoacizilor neesenţiali în biomasa algei Nostoc gelatinosum predomină acidul glutamic 
(2,611±0,07 mg/100 mg), acidul aspartic (1,978±0,05 mg/100 mg) şi alanina (1,154±0,04 mg/100 mg). 

3. În biomasa algei Nostoc gelatinosum predomină aminoacizii neesenţiali, care se găsesc în cantităţi de 
1,16 ori mai mari decât aminoacizii esenţiali. 

4. Biomasa algei Nostoc gelatinosum cultivate pe mediul nutritiv Drew este bogată în aminoacizi din 
grupele monocarboxil şi dicarboxil. 

5. Biomasa algei Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk., colectată de pe mediul Drew, este o sursă majoră 
de aminoacizi naturali. 
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