
152

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (314) 2011

ACŢIUNEA POLIZAHARIDELOR SULFATATE DIN SPIRULINA 
PLATENSIS ASUPRA UNOR INDICI BIOCHIMICI AI SÎNGELUI ÎN 

NORMĂ ŞI INFLAMAŢIA ASEPTICĂ

Ştîrba Olga2,  Tagadiuc Olga2, Rudic V.1, Gudumac V.2, 
Procopişin Larisa3, Andronache Lilia2

1Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
2Laborator Biochimie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. 

Testemiţanu”, 3Institutul de Ftiziopneumologie „Ch. Draganiuc”.

Introducere

Biotehnologia medicală reprezintă o direcţie importantă în ştiinţa contemporană ce 
oferă căi noi de forti care a sănătăţii, de pro laxie şi tratament a unui număr considerabil 
de patologii. În Moldova au fost create modele biotehnologice originale de cultivare 
dirijată a Spirulina platensis, producere a biomasei de Spirulină, extragere şi puri care 
a principiilor biologic active cu efecte sanogene [7, 8]. În ultimii ani în calitate de 
asemenea substanţe biologic active au fost studiaţi carbohidraţii cianobacterieni. 
S-a stabilit că polizaharidele sulfatate (PSS) naturale posedă multiple acţiuni asupra 
organismelor vii, inclusiv acţiune antitumorală [3], radioprotectoare [5], antioxidantă 
[5], antivirală [2], antibacteriană [6], imunomodulatoare [2], etc. Totodată, nu sunt 
cunoscute în detaliu efectele PSS asupra organismului sănătos, precum, şi capacitatea 
de corecţie a dereglărilor produse în organism în in amaţie.

Scopul studiului a fost de a cerceta in uenţa polizaharidelor sulfatate din biomasa 
cianobacteriei Spirulina platensis la administrarea enterală asupra unor indici biochimici 
în serul sangvin la şobolani în condiţii  ziologice normale şi în in amaţia aseptică 
indusă prin intoxicarea de durată cu CCl

4
.
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Materiale şi metode

Experienţele au fost efectuate pe 32 şobolani adulţi fără pedigriu cu masa corporală 
cuprinsă între 180 şi 230 g care au fost divizaţi egal în următoarele grupuri: 1) martor; 2) 
şobolani practic sănătoşi, cărora li s-a administrat enteral PSS; 3) şobolani cu in amaţie 
aseptică indusă de CCl

4
; 4) şobolani cu in amaţie aseptică cărora li s-a administrat 

enteral PSS.
Animalele din grupul martor au fost întreţinute la un regim obişnuit alimentar de 

vivariu suplimentat cu bulion de vită, 20 ml per capitum, zilnic, timp de 35 de zile. PSS 
a fost administrat peroral zilnic în doza 125 mg/kilocorp, dizolvat în 20 ml bulion de vită 
timp de 35 zile. In amaţia aseptică a fost modelată prin administrarea intramusculară 
a soluţiei de 50% CCl

4
 în ulei de măsline în doza de 1 ml/kilocorp bisăptămânal timp 

de 35 zile.
Polizaharidele sulfatate puri cate din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis au 

fost obţinute la Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM sub conducerea 
academicianului Valeriu Rudic.

La  nalul experienţei animalele au fost sacri cate sub narcoză uşoară cu eter 
etilic. Serul sangvin a fost obţinut prin centrifugarea sângelui periferic prelevat fără 
anticoagulant la 3000 tur/min timp de 7 minute.

În serul sangvin s-a determinat nivelul albuminei, proteinei totale (PT), moleculelor 
cu masă moleculară medie (MMM), al substanţelor necrotice (SN) şi concentraţia 
oxidului nitric (NO) [1]. Starea sistemului de protecţie antiperoxidică (SPA) a fost 
apreciată prin determinarea activităţii antioxidante totale (AAT) şi a concentraţiei 
carnozinei şi ceruloplasminei (CP) [1]. Conţinutul de glucoză, colesterol total (CT) 
şi trigliceride (TG) a fost apreciat prin metode enzimatice cu folosirea seturilor de 
reagenţi ai  rmei Eliteh, Franţa.

Evaluarea statistică a datelor obţinute a fost efectuată în baza testului statistic 
parametric „t-Student” cu programul computerizat „StatsDirect”. Cercetarea a fost 
aprobată de Comitetul de Etică a Cercetării a USMF „N. Testemiţanu”.

Rezultate şi discuţii

În rezultatul cercetării s-a constatat, că atât administrarea PSS animalelor sănătoase, 
cât şi celor cu in amaţie aseptică indusă de CCl

4
 provoacă reducerea nivelului de 

proteine totale (PT) cu 18% (p<0,05) faţă de valorile martorului. Tratamentul in amaţiei 
aseptice cu PSS induce o creştere nesemni cativă (cu 5%) a valorilor PT faţă de lotul 
cu PSS şi cel cu patologia netratată, dar care erau net inferioare martorului (p<0,05). 
Studiul efectuat relevă o tendinţă slabă de creştere a conţinutului de albumine serice 
în lotul cu PSS, cu 4%, comparativ cu martorul şi de diminuare neimportantă în cel 
cu patologia netratată. Medicaţia in amaţiei aseptice indusă de CCl

4
 cu PSS conduce 

practic la normalizarea concentraţiei albuminelor serice (vezi tabelul 1).   
Analiza rezultatelor cercetării demonstrează că PSS în condiţii  ziologice normale 

nu modi că nivelul MMM, dar induce o tendinţă de diminuare nesemni cativă a 
valorilor SN cu 19% (p>0,05). S-a stabilit, de asemenea, că atât în in amaţia aseptică 
indusă de CCl

4
, cât şi la medicaţia acesteia cu PSS, indicii MMM şi SN practic nu se 

modi că, dar se constată o tendinţă statistic neconcludentă de majorarea a valorilor 
lor.
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Tabelul 1.In uenţa polizaharidelor sulfatate asupra conţinutului de proteină totală, 
albumină, molecule cu masă moleculară medie (MMM) şi de substanţe necrotice (SN) în 
serul sangvin la şobolani în normă şi în in amaţia aseptică indusă de CCl

4.

Grupurile
de studiu

Proteina totală, 
(g/l)

Albumina
g/l

MMM,
(un. conv.)

SN,
(un. conv.)

Martor 69,4 ± 0,75 32,67±0,34 5,17 ± 0,24 0,53 ± 0,08

PSS 56,6 ± 2,16*** 34,04 ± 0,72 5,34 ± 0,35 0,43 ± 0,07

CCl
4 57,0 ± 3,39** 31,74 ± 0,99# 5,41 ± 0,74 0,58 ± 0,15

CCl4 + PSS 59,8 ± 3,48* 32,32 ± 0,70 5,46 ± 0,42 0,54 ± 0,09

NOTĂ: * - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-martor, p<0,05; ** - p<0,01; 
*** - p<0,001.  # - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-PSS, p<0,05; ##- p<0,01; 
###- p<0,001.

Diminuarea conţinutului de proteine totale relevate în studiile noastre poate   
explicată prin intensi carea proceselor catabolice în organism atât sub in uenţa PSS 
şi cât şi la intoxicarea cu CCl

4
. Tendinţa de majorare a conţinutului de albumine serice 

la administrarea PSS şi normalizarea lor la medicaţia cu acest compus a in amaţiei 
aseptice induse de CCl

4
 se datorează, probabil, însuşirilor PSS de a intensi ca funcţia 

proteosintetică a  catului, inclusiv prin inducerea de către acestea a sintezei proteinelor 
fazei acute. Astfel, rezultatele obţinute ne permit să considerăm că PSS are o acţiune 
moderată de remaniere asupra metabolismului proteic în organism atât în condiţii 
 ziologice, cât şi în in amaţia aseptică indusă de administrarea de durată a CCl

4
.

Datele privind in uenţa PSS asupra conţinutului de glucoză, colesterol total 
şi trigliceride în serul sangvin în normă şi in amaţia aseptică sunt prezentate în 
tabelul 2.

S-a constatat că administrarea PSS animalelor intacte determină o tendinţă statistic 
neconcludentă de diminuare a conţinutului de glucoză cu 8%, colesterol – cu 16% 
şi trigliceride - cu 19% comparativ cu nivelul speci c martorului. În in amaţia 
aseptică indusă de CCl

4
 nivelul de glucoză se menţine în limitele valorilor de referinţă, 

concentraţia de CT creşte cu 8% (p<0,05), iar cea de TG se reduce neveridic cu 14% 
(p>0,05) comparativ cu martorul.

Administrarea PSS animalelor cu in amaţie aseptică determină creşterea autentică 
a valorilor glucozei în sânge cu 10% (p<0,05) faţă de grupul de animale supuse acţiunii 
PSS. De menţionat că nivelul glicemiei în acest caz practic nu diferea de valorile normale. 
Tratamentul cu PSS contribuie la scăderea veridică a concentraţiei de CT atât faţă de 
lotul cu in amaţie aseptică cu 29% (p<0,01), cât şi faţă de animalele lotului martor 
cu 21% (p<0,01). Nivelul TG practic revine în cadru normal. Astfel, studiul efectuat 
demonstrează acţiunea hipocolesterolemică certă a PSS. Reducerea colesterolului 
sanguin se consideră un factor cheie în minimalizarea riscului cardiovascular.

Actualmente s-a stabilit că NO este o verigă de semnalizare importantă în reglarea 
critică a funcţiilor celulare şi un mediator puternic al deteriorării celulare într-un spectru 
larg de stări  ziologice şi patologice. Deaceea, strategiile terapeutice îndreptate spre 
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înlăturarea in uenţei negative a NO şi derivaţilor lui prezintă un interes de perspectivă 
în medicină [4].

Conform cercetărilor noastre (tab. 3.), nivelul NO în condiţii  ziologice normale sub 
in uenţa PSS scade nesemni cativ cu 16% faţă de lotul martor şi cu 7% comparativ cu 
lotul de animale tratate cu CCl

4
. În in amaţie aseptică indusă de CCl

4
 conţinutul de NO 

în serul sangvin se reduce neimportant cu 10%, iar la medicaţia cu PSS a in amaţiei 
aseptice, nivelul NO revine practic la valorile martorului.

Tabelul 2.In uenţa polizaharidelor sulfatate asupra conţinutului de glucoză, colesterol 
total (CT) şi trigliceride (TG) în serul sangvin în normă şi la şobolani cu in amaţia aseptică 
indusă de CCl

4

Grupurile
de studiu

Glucoza
(mmol/l)

CT 
(mmol/l)

TG 
(mmol/l)

Martor 5,36±0,20 1,93±0.06 0,183±0,01

PSS 4,95±0,17 1,63±0,12 0,148±0,03

CCl
4 5,38±0,15 2,08±0,12# 0,157±0,009

CCl
4
 + PSS 5,44±0,15# 1,53±0,08**00 0,173 ±0,01

NOTĂ: * - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-martor, p<0,05; ** - p<0,01; 
*** - p<0,001. # - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-PSS, p<0,05;  ##- p<0,01; 
###- p<0,001. 0 - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-CCl4, p<0,05; 00 - p<0,01;  000- 
p<0,001.

Tendinţa spre diminuare a concentraţiei NO stabilită în cercetările noastre, 
poate prezenta o verigă ce conduce la micşorarea toxicităţii celulare prin stimularea 
producerii mesengerilor secundari AMPc, GMPc, precum şi a factorului nuclear NF-
kB, etc. Datele recente arată că o mare parte a citotoxicităţii atribuită NO se datorează 
peroxinitritului produs în rezultatul reacţiei NO cu radicali liberi ai oxigenului (RLO). 
Peroxinitritul format interacţionează cu lipidele, acizii nucleici şi proteinele prin 
mecanisme oxidative directe sau indirecte. Aceste reacţii induc răspunsul celular de 
la modulări subtile până la deteriorări oxidative grave, rezultând apoptoza sau necroza 
celulară. In vivo, peroxinitritul joacă un rol patogenetic crucial în diverse patologii ca: 
ictus cerebral, infarct miocardic, insu cienţă cardiacă cronică, cancer, diabet zaharat, 
boli in amatorii cronice, dereglări neurodegenerative etc. 

Rolul decisiv în apărarea celulei de acţiunea nocivă a speciilor reactive ale 
oxigenului şi azotului îi revine sistemului antioxidant prin care compuşii agresivi sunt 
transformaţi în compuşi inactivi.

Rezultatele evaluării indicilor sistemului de protecţie antioxidantă (SPA): activităţii 
antioxidante totale (AAT), conţinutului seric de carnozină şi ceruloplasmină sunt expuse 
în  gura 1 şi tabelul 3. După cum reiese din datele prezentate, la administrarea PSS are 
loc reducerea statistic veridică a valorilor AAT polare, hidro le (faza izopropanolică) 
şi o tendinţă de diminuarea a AAT nepolare, hidrofobe (faza hexanică) faţă de grupul 
martor. In amaţia aseptică indusă de CCl

4
 nu s-a soldat cu modi cări veridice ale 

nivelului AAT.  La medicaţia acesteia cu PSS în faza hexanică se atestă o inducere 
concludentă a AAT care cu +29% depăşea valorile martorului.
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Figura. 1. In uenţa polizaharidelor sulfatate asupra activităţii antioxidante totale 
(faza hexanică şi izopropanolică) în serul sangvin la şobolani în normă şi în in amaţia 
aseptică indusă de CCl

4.

NOTĂ:  * - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-martor, p<0,05; ** - p<0,01.                            
# - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-PSS, p<0,05;  ##- p<0,01.

Modi cări asemănătoare s-au înregistrat şi în faza izopropanolică, unde în grupele 
2 (PSS) şi 3 (in amaţie aseptică indusă de CCl

4
) se înregistrează diferenţe statistic 

veridice. Totodată, în acest caz în lotul de animale cu in amaţie aseptică indusă de CCl
4

se înregistrează o majorare a AAT cu +50% comparativ cu lotul de şobolani supuşi 
acţiunii PSS.

Concentraţia carnozinei practic nu se schimbă în loturile cercetare, dar creşte 
veridic (p<0,05) în lotul CCl

4 
+ PSS faţă de lotul cu PSS (tab.3). Carnozina posedă 

proprietăţi antioxidante pronunţate, este un antioxidant polar, hidrosolubil, iar creşterea 
concentraţiei ei la administrarea PSS animalelor cu in amaţie aseptică indică la sporirea 
potenţialului SPA. Datorită solubilităţii sale în apă carnozina asigură celula cu un 
sistem antioxidant care funcţionează în mediul hidric, unde mediatorii oxidării solubili 
în apă (metalele de tranziţie şi radicalii liberi ai oxigenului) sunt adesea prezenţi în 
cantităţi mari. 

Se remarcă o majorare a concentraţiei ceruloplasminei statistic veridică (p<0,001) 
în toate grupele studiate, respectiv cu 98% în lotul-PSS, 78% în lotul-CCl

4
 şi 114% 

în lotul-CCl
4
+PSS (tab.3). Sporirea concentraţiei ceruloplasminei (CP) stabilită 

în cercetările noastre, are un caracter compensator şi de protecţie a organismului la 
acţiunea factorului toxico-in amator. CP leagă activ RLO, care se eliberează în procesul 
fagocitozei, manifestând totodată efecte antiradicalice, antioxidante şi antihipoxice.

Acest indice poate   folosit nu numai ca criteriu pentru aprecierea gradului 
de activitate a procesului patologic, ci şi în scop de prognozare a evoluţiei bolii, 
complicaţiilor, precum şi la elaborarea complexelor terapeutice de preîntâmpinare a 
complicaţiilor.

Rolul RLO şi NO în in amaţie nu este doar de promovare şi întreţinere a acestui 
proces, ci şi de frânare a lui, prin inactivarea unor mediatori ai in amaţiei. Deşi produşii 
„exploziei oxidative” menţionaţi propagă, ampli că in amaţia, există date care 
demonstrează că RLO, împreună cu NO, dar şi produsele de peroxidare a lipidelor au 
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rol în temperarea/modularea procesului in amator, unul din mecanisme  ind inhibarea 
expresiei moleculelor de adeziune celulară, produse de lipopolizaharidele bacteriilor 
gramnegative [9].

Tabelul 3. Conţinutul de NO, carnozină şi ceruloplasmină în serul sangvin la şobolani 
cu in amaţie aseptică indusă de CCl

4
 şi sub in uenţa polizaharidelor sulfatate.

Grupurile 
de studiu

NO
(µmol/l)

Carnozina
(µmol/l)

CP
(mg/l)

Martor 148,2 ± ,86 284,1 ± 16,45 120,0 ± 10,04

PSS 124,1 ± 11,44 261,2 ± 9,90 237,4 ± 8,90***

CCl
4 137,6 ± 7,35 279,9 ± 12,47 214,0 ± 11,90***

CCl
4
 + PSS 143,1 ± 7,71 297,0 ± 12,01# 256,9 ± 0,80***0

NOTĂ: * - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-martor, p < 0,05; ** - p < 0,01;            
*** - p < 0,001.  # - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-PSS, p < 0,05;  ##- p < 0,01.                   
0 - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-CCl

4
, p < 0,05; 00 – p < 0,01.

În baza acestor date se poate conchide că PSS pot exercita un important control feed-
back negativ, inhibând activarea excesivă a reacţiilor imune şi dezvoltarea procesului 
in amator datorită proprietăţilor sale de a modula activitatea sistemului de protecţie 
antioxidantă.

Concluzii

În condiţii  ziologice normale polizaharidele sulfatate din spirulină (PSS) 1. 
reduc veridic nivelul proteinelor serice şi contribuie la diminuarea neimportantă 
a concentraţiei unor metaboliţi (glucoza, colesterol total, trigliceride, substanţe 
necrotice), ceea ce poate   o consecinţă a activării proceselor catabolice în organism. 
La administrarea PSS are loc reducerea statistic veridică a  activităţii antioxidante 
totale (AAT) ale compartimentului polar, hidro l  şi, totodată, se remarcă o tendinţă 
de diminuare a AAT ale compartimentului nepolar, hidrofob comparativ cu martorul. 
Concentraţia ceruloplasminei sub in uenţa PSS creşte semni cativ, pe când conţinutul 
de carnozină şi NO suferă schimbări neesenţiale.

Pentru in amaţia aseptică indusă prin intoxicarea cronică cu CCl2. 
4
 a fost 

caracteristică hipoproteinemia, hipercolesterolemia şi tendinţa de micşorare neesenţială 
a valorilor albuminei serice. Conţinutul de NO în serul sangvin se reduce neimportant, 
nu s-au înregistrat modi cări veridice ale nivelului AAT.

Includerea PSS în schema de tratament a in amaţiei aseptice conduce la 3. 
diminuarea  nivelului sporit de colesterol total şi creşterea pregnantă a concentraţiei 
ceruloplasminei şi a carnozinei serice. Nivelul NO  revine practic la valorile martorului. 
Medicaţia in amaţiei aseptice cu PSS exercită un efect stimulator asupra AAT, mai 
ales, a celei din compartimentul nepolar, hidrofob, fapt relevant ce ar putea contribui la 
inhibarea dezvoltării procesului in amator.
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