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Introducere

Antioxidanţii naturali se utilizează tot mai activ în industria farmaceutică şi 
alimentară, înlocuind antioxidanţii sintetici şi devenind parte componentă a alimentelor 
procesate şi a bioaditivelor [6]. Unul din factorii determinanţi în utilizarea antioxidanţilor 
naturali este biodisponibilitatea lor înaltă şi varietatea funcţională [6,11]. Cei mai 
utilizaţi şi studiaţi sunt antioxidanţii fenolici obţinuţi din materia primă vegetală [4]. 
Pe lângă varietatea de materie primă vegetală, cianobacteriile şi microalgele prezintă 
un mare interes în calitate de surse naturale de componente biologic active cu activitate 
antioxidantă [2, 5, 8]. Cianobacteria Spirulina platensis, considerată drept una dintre 
cele mai valoroase surse după arsenalul de substanţe biologic active pe care le 
conţine, oferă şi astfel de componente bioactive ca carotenul, tocoferolul,  cocianina - 
antioxidanţi foarte puternici care pot forma câteva „linii de apărare” contra radicalilor 
activi şi mai puţin activi [1,10]. La obţinerea din biomasa microalgală, inclusiv şi din 
spirulină a preparatelor complexe cu acţiune antioxidantă, una din problemele care 
necesită soluţionare, rămâne a   menţinerea activităţii lor antioxidante pe durata 
păstrării. Conţinutul înalt de substanţe antioxidante presupune oxidarea lor în timp 
cu formarea unor radicali. În prezent, sunt bine cunoscute efectele extractelor şi a 
preparatelor produse în bază de seminţe de struguri, utilizate în calitate de nutraceutice 
cu efect antioxidant pronunţat [3,12]. Componentele active ale acestor preparate sunt 
 avonoizii. O altă direcţie de cercetare a utilizării fenolilor vegetali este aplicarea lor în 
calitate de ampli catori ai activităţii antioxidante. 

Astfel, scopul prezentului studiu a fost de a stabili posibilitatea utilizării 
suplimentelor polifenolice din seminţe de struguri în calitate de ampli catori şi agenţi 
protectori (stabilizatori) ai activităţii antioxidante a extractelor din cianobacteria 
Sprulina platensis.
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Materiale şi metode

Obiect al studiului a fost tulpina cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-01, 
depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a R. Moldova.

Prepararea extractelor din spirulină. La 1,0 g cultură pură de spirulină, lio lizată 
(pulbere) s-au adăugat câte 10ml soluţii alcoolice cu concentraţiile de 10%, 55%, 65%, 
70% şi 96% (Ph. Eur.). După extragere, la temperatura nu mai mare de 200 timp de 
60min, mostrele de extracte s-au supus  ltrării. Extractele s-au păstrat la temperatura 
nu mai mare de 00C, timp de 10 luni. Formele de păstrare: soluţii concentrate în baza 
celor native, soluţii standardizate la concentraţia 1mg/ml şi extracte uscate – pulberi. 

Pentru determinarea activităţii antioxidante în mostrele experimentale s-a utilizat 
metoda de determinare a capacităţii antiradicalice cu utilizarea radicalului ABTS˙+, 
care este redus prin mecanismul transferului de electroni [7]. Metoda oferă facilitatea 
determinării activităţii antioxidante atât a substanţelor pure, cât şi a complexelor 
antioxidative şi nu depinde de natura lor. În calitate de echivalent se utilizează troloxul, 
substanţa hidrosolubilă cu activitatea antioxidantă şi antiradicalică egală tocoferolului. 
Rezultatele testului se evaluează în % inhibiţie (pentru compararea rezultatelor în 
interiorul testului) şi TEAC (trolox equivalent antioxidant activity) pentru compararea 
cu antioxidanţii de altă natură. O posibilă in uenţă a solventului este exclusă. Radicalul 
ABTS˙+ este generat prin oxidarea ABTS (2,2 azinobis 3-etilbenzotiazoline-6-sulfonic 
acid) cu persulfat de potasiu. Reacţia de formare a radicalului ABTS˙+ decurge la 
întuneric, la temperatura camerei timp de 12-16 ore. Reacţia de decolorare decurge la 
temperatura camerei timp de 6 min., iar procentul de inhibiţie se calculează conform 
relaţiei: 

% Inhibiţie =(Abs
t=0

 - Abs
t=6 min

)/Abs
t=0

 * 100,
unde:
Abs

t=0min
 este valoarea extincţiei de 0,700 ± 0,020 la 734 nm a soluţiei ABTS˙+ , 

Abs
t=6 min

 este valoarea extincţiei după incubare.

Valoarea coe cientului TEAC (trolox equivalent antioxidant activity) este 
exprimată în mM Trolox/g(mg) substanţă activă, utilizând curba de calibrare pentru 
Trolox. Intervalul liniar pentru curba de calibrare este de 20 - 1000 μM Trolox 
(r2 = 0,9976).

Rezultate şi discuţii

În prezent, sunt bine cunoscute efectele extractelor şi a preparatelor produse în bază 
de seminţe de struguri. Extractele etanolice din seminţe de struguri de soiuri roşii sunt 
justi cate şi în calitate de suplimente antioxidante cu efect protector pentru conservarea 
unor produse vitaminizate şi a unor antioxidanţi hidro- şi liposolubili [3].

Studii realizate anterior au demonstrat că chiar în concentraţia minimală - de 0,001 
mg/ml substanţă activă, extractele polifenolice din seminţe de struguri, se prezintă drept 
agenţi protectori e cienţi ai principiilor bioactive din microalge [9].

Pentru a stabili posibilitatea de complexare a antioxidanţilor obţinuţi din biomasa 
microalgală cu antioxidanţii vegetali şi de protecţie a componentelor active din 
extractele din spirulină, acestea din urmă au fost suplimentate cu extract etanolic 
obţinut din seminţe de struguri soi Cabernet. Pentru studii au fost selectate extractele 
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din spirulină cu concentraţia etanolului de 10, 55, 65, 70 şi 96%. Extractele etanolice cu 
rol protector din seminţe de struguri au fost utilizate în 3 concentraţii ale etanolului de 
55, 65 şi 96%, considerate uzuale în extragerea componentelor antioxidante din diverse 
materii. Activitatea antioxidantă proprie pentru extractele din seminţe de struguri a 
fost determinată la următoarele niveluri: în cazul extractului etanolic de 55%, testul 
reducerii radicalului ABTS a fost stabilit la nivelul 97-99% inhibiţie; pentru extractul 
etanolic de 65% – 62-74% inhibiţie ABTS, iar pentru extractul de 96% - 0,5-2,7% 
inhibiţie ABTS. 

Pentru a evita o supraîncărcare antioxidativă a extractelor etanolice din spirulină, 
concentraţia extractelor din seminţe de struguri a fost selectată conform activităţii lor 
antioxidante. Astfel pentru extractele etanolice de 55 şi 65%, concentraţiile de substanţă 
activă, suplimentată, au fost de 0,01 şi 0,001 mg/ml, iar pentru extractul etanolic de 
96% - 0,1, 0,01 şi 0,001 mg/ml.

Datele obţinute privind modi carea activităţii antioxidante a preparatelor după 
suplimentarea lor cu antioxidanţii din seminţe de struguri pentru forma de păstrare - 
solu�ie concentrată, sunt redate în  g. 1-3. 

Astfel, în preparatele din spirulină obţinute în baza extractului de 10%, activitatea 
antioxidantă s-a triplat în comparaţie cu preparatul nativ, pentru toate cazurile de 
suplimentare antioxidativă, cu excepţia variantei cu 0,01 mg supliment etanolic din 
seminţe de struguri de 55% ( g. 1) şi de 0,1 mg supliment etanolic din seminţe de 
struguri de 96% ( g. 3), unde indicele TEAC depăşeşte valoarea de 3 mmol/g. În 
preparatele din spirulină obţinute în baza extractului de 55%, activitatea antioxidantă 
s-a dublat pentru cazurile de suplimentare cu 0,001 mg extract etanolic din seminţe de 
struguri de 55% ( g. 1) şi 0,01 mg extract din seminţe de struguri de 96% şi 65% ( g. 
2, 3). Pentru variantele experimentale suplimentate cu 0,01 mg extract etanolic din 
seminţe de struguri 55% şi cu 0,1 mg extract etanolic din seminţe de struguri de 96%, 
valorile indicelui TEAC sunt la nivelul de 2,5 mmol/g. 

În preparatele din spirulină, obţinute în baza extractelor etanolice de 65% şi 70%, 
activitatea antioxidantă se intensi că cu până la 22% la suplimentarea lor cu 0,01 mg 
extract etanolic din seminţe de struguri de 55% şi cu 0,1 mg extract din seminţe de 
struguri de 96%. În aceste cazuri indicele TEAC variază în limitele de 2,6-3,0 mmol/g. 
În preparatele din spirulină obţinute în baza extractului de 96%, activitatea antioxidantă 
se reduce nesemni cativ pentru toate variantele studiate.

Evoluţia activităţii antioxidante (indicele TEAC) a preparatelor etanolice din 
spirulină complementate cu extract din seminţe de struguri (ESS 55%, 65% şi 96%), 
forma de păstrare: soluţii standardizate la concentraţia 1,0 mg/ml este redată de datele 
din  g. 4-6. 

Astfel, rezultatele testului de stabilitate denotă o reducere a activităţii antioxidante 
a preparatelor din spirulină obţinute în baza extractelor de 10% şi 55% etanol şi 
complementate cu extract din seminţe de struguri. Excepţie prezintă preparatele 
complementate cu 0,01 mg extract etanolic din seminţe de struguri de 55% ( g. 
4) şi cu 0,1 mg/ml extract din seminţe de struguri de 96% ( g. 6), pentru care se 
menţine intensi carea dublă a activităţii antioxidante, înregistrate iniţial la prepararea 
complexelor antioxidante. În cazurile de reducere a activităţii antioxidante, indicele 
TEAC revine la nivelul preparatului nativ. Pentru preparatele din spirulină obţinute 
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în baza extractelor etanolice de 65% şi 70%, nu se evidenţiază o careva modi care a 
activităţii antioxidante. Indicele TEAC îşi păstrează valorile la nivelul celor înregistrate 
iniţial -la prepararea complexelor antioxidative. Pentru preparatele antioxidante 
din spirulină, obţinute în baza extractului de 96% şi complementate cu extracte din 
seminţe de struguri, valorile indicelui TEAC cresc de la 2,4 la 3,2 mmol/g, cu excepţia 
preparatului complementat cu 0,01 mg extract etanolic din seminţe de 65% ( g. 5).

Fig. 1. Activitatea antioxidantă 
(indicele TEAC) a preparatelor din 
spirulină complementate cu extract din 
seminţe de struguri (ESS 55%).

Fig. 2. Activitatea antioxidantă 
(indicele TEAC) a preparatelor din 
spirulină complementate cu extract din 
seminţe de struguri (ESS 65%).

Fig. 3. Activitatea antioxidantă (indicele TEAC) a preparatelor din spirulină 
complementate cu extract din seminţe de struguri (ESS 96%).

Legendă la  g. 1-3: Descifrarea componenţei extractelor din seminţe de struguri de 
diverse concentraţii:

+ (2) ESS 55% - Preparat complementat cu 0,01mg ESS de 55%

+ (3) ESS 55% - Preparat complementat cu 0,001mg ESS de 55%

+ (2) ESS 65% - Preparat complementat cu 0,01mg ESS de 65%

+ (3) ESS 65% - Preparat complementat cu 0,001mg ESS de 65%

+ (1) ESS 96% - Preparat complementat cu 0,1mg ESS de 96%

+ (2) ESS 95% - Preparat complementat cu 0,01mg ESS de 96%

+ (3) ESS 95% - Preparat complementat cu 0,001mg ESS de 96%
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Fig. 4. Evoluţia activităţii antioxidante 
(indicele TEAC) a preparatelor din 
spirulină complementate cu extract din 
seminţe de struguri (ESS 55%)*. Forma 
de păstrare: soluţii standardizate la 
concentraţia 1,0mg/ml.

Fig. 5. Evoluţia activităţii antioxidante 
(indicele TEAC) a preparatelor din 
spirulină complementate cu extract din 
seminţe de struguri (ESS 65%)*. Forma 
de păstrare: soluţii standardizate la 
concentraţia 1,0mg/ml.

Fig. 6. Evoluţia activităţii antioxidante (indicele TEAC) a preparatelor din spirulină 
complementate cu extract din seminţe de struguri (ESS 96%)*. Forma de păstrare: 
soluţii standardizate la concentraţia 1,0mg/ml. * descifrarea componenţei în legenda la 
 g. 1-3.

Prin urmare, pentru preparatele complexe antioxidante extracte etanolice din 
spirulină de 10 şi 55% este justi cată complementarea cu concentraţii înalte a 
extractelor din seminţe de struguri cu o activitate antiradicalică mare: ESS 55% şi ESS 
96%. Pentru preparatele complexe antioxidante, obţinute în baza extractelor etanolice 
din spirulină de 65%, 70% şi 96% sunt autentice toate cele 3 tipuri de suplimentări cu 
extracte din seminţe de struguri testate: ESS 55%, ESS 65% şi ESS 96%. Majoritatea 
preparatelor complementate, înregistrează şi o stabilitate clară a activităţii antioxidante 
pentru cazurile de suplimentare cu componente antioxidante vegetale în concentraţii 
mici. În cazul concentraţiilor mari ale extractelor din seminţe de struguri, activitatea 
antioxidantă ale  avonoizilor din compoziţia acestora se suprapune peste activitatea 
antioxidantă a componentelor active din formula extractelor din Spirulina şi reduc în 
consecinţă din valoarea antioxidantă unicat caracteristică acestor preparate complexe.

Au fost efectuate teste de stabilitate şi pentru preparatele cu forma de păstrare – 
pulbere, obţinută în baza extractelor etanolice din spirulină, complementate cu 0,001 
mg extract etanolic din seminţe de struguri de 55%, 65% şi 96% etanol. Durata păstrării 
a fost de 10 luni. Rezultatele obţinute sunt prezentate în  g. 7.
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Fig. 7. Evoluţia activităţii antioxidante (indicele TEAC) a preparatelor din spirulină
complementate cu extract din seminţe de struguri*.  Forma de păstrare: pulbere. 
* descifrarea componenţei în legenda la  g. 1-3.

Astfel, în pulberile din spirulină,obţinute în baza extractelor de 10% şi 55%, după 
10 luni de păstrare, activitatea antioxidantă se menţine la nivelul martorului - pulberea 
nativă. În pulberea din spirulină, obţinută în baza extractului de 65%, activitatea 
antioxidantă scade nesemni cativ, iar în pulberea pe baza extractului de 70% din 
spirulină, activitatea antioxidantă se intensi că cu circa 22%. În pulberea din spirulină 
obţinută în baza extractului etanolic de 65% şi complementat cu extract din seminţe 
de struguri de 55%, după 10 luni de păstrare activitatea antioxidantă se diminuează cu 
45%, iar pentru celelalte preparate complexe, activitatea antioxidantă nu se modi că 
esenţial. Prin urmare, forma pulbere a preparatelor complexe antioxidante reprezintă 
un factor de stabilitate pentru preparatele obţinute în baza extractelor etanolice din 
spirulină, cu excepţia extractului etanolic de 96%. Şi dacă pentru formele uscate ale 
preparatelor complexe obţinute în baza extractelor etanolice de 10 şi 55% valorile 
indicelui TEAC se dublează în comparaţie cu formele de soluţie ale acestor preparate, 
atunci pentru formele uscate (pulbere) ale preparatelor complexe obţinute în baza 
extractelor cu concentraţia etanolului de 65%, 70% şi 96% se va menţiona o reducere 
cu 20% a activităţii antioxidante faţă de formula soluţii a cestor tipuri de preparate 
obţinute în baza extractelor cu concentraţii similare ale etanolului. 

 Aşa dar, în baza analizei rezultatelor obţinute se poate deduce concluzia despre 
posibilitatea utilizării extractelor vegetale, în cazul dat a extractelor etanolice 
( avonoizilor) din seminţe de struguri în vederea ampli cării efectului antioxidativ 
sumar. 

Bibliogra a

Herrero, M., et al.1.  Optimization of accelerated solvent extraction of antioxidants from 
Spirulina platensis microalga. // In: Food Chemistry. V.53. 2007. p. 417–423.

Hua-Bin Li, et al.2.  Evaluation of antioxidant capacity and total phenolic content of 
different fractions of selected microalgae. // In: Food Chemistry. V. 102. 2007. p.771–776.

Jacobo-Velazquez D.A., Zevallos-Cisneros L.3.  Correlations of antioxidant activity against 
phenolic content revisited: A New Approach in Data Analysis for Food and medicinal Plants. 
In: Journal of Food Science. V. 74. Nr. 9. 2009. p. 107-113.

Lin-Chun M., et al.4.  Antioxidant properties of water and ethanol extracts from hot air-
dried and freeze-dried daylily  owers.// In: European Food Research and Technology. V. 222. 
2006. p. 236-241.

Microbiologia şi Biotehnologia



118

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3 (315) 2011

Mendiola J.A., et al.5.  Antioxidants in plants food and microalgae extracted using 
compressed  uids. // In: EJEAFChe. V. 7. Nr. 8. 2008. p. 3301-3309

Pokorny, J.6.  Are natural antioxidants better - and safer - than synthetic antioxidants? // In: 
European Journal of Lipid Science and Technology, V. 109. 2007. p. 629-642.

Re R., et al.7.  Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization 
assay. // In: Free Radical Biology & Medicine. V. 26. Nr. 9/10. 1999. p.1231-1237.

Rodriguez-Garsia, I., Guil-Guerrero J.L.8.  Evaluation of the antioxidant activity of three 
microalgal species for use as dietary supplements and in the preservation of foods. // In: Food 
Chemistry. V. 108. 2008. p. 1023–1026. 

Rudi L9. . Stabilizarea acizilor graşi în extractele etanolice din Spirulina platensis. // 
În: Analele ştiinţi ce ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria Ştiinţe chimico-biologice. 
Chişinău, 2004, p. 116-119. 

Rudic V.,10.  ş.a. Ficobiotehnologie – cercetări fundamentale şi realizări practice. Chişinău: 
Elena V.I., 2007, 376p. 

Seifried H.E.,11. et al. A rewview of the interaction among dietary antioxidants and 
reactive oxygen species. // In: Journal of Nutritional Biochemistry, V. 18. 2007. p. 567-579. 

Shui G., Leong L.12.  Residue from star fruit as valuable source for functional food 
ingredients and antioxidant nutraceuticals. In: Food Chemistry. V. 97. 2006, p. 277-284.

Microbiologia şi Biotehnologia


