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Rezumat
Sunt prezentate date cu privire la activitatea antibacteriană şi antifungică a extraselor 
taninice intacte şi oxidate, izolate din septul fructelor de nuc Juglans regia L. S-a 
constatat că speciile de bacterii şi fungi cercetaţi au manifestat reacţie specifică la 
acţiunea taninurilor. Compuşii taninici în concentraţiile eficiente au determinat inhibarea 
creşterii coloniilor, micşorarea dimensiunilor sporilor, inhibarea biosintezei septurilor 
intracelulare, accelerarea senescenţei sporilor.
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Introducere
Plantele superioare produc sute de mii de diferiţi compuşi cu activităţi biologice, 

farmacologice şi roluri ecologice importante care prezintă adesea o cale sigură de apărare 
împotriva insectelor ierbivore, microorganismelor fitopatogene, agenţilor cauzali 
ai maladiilor omului [4, 12, 18]. În legătură cu aceasta, extractele brute din plante, 
purificate şi fracţionate dirijat, sunt utilizate cu succes la crearea principiilor active 
cu însuşiri dorite [8]. Se estimează că există aproximativ 2,5 mln de specii de plante 
superioare, majoritatea dintre care încă nu au fost examinate cu privire la activităţile 
lor biologice [14]. Cu activitate antifungică s-au manifestat şi taninurile condensate, 
elargice, lignina [2, 3, 7, 15]. Există surse diferite de obţinere a taninurilor: în procesul 
de fabricare a cărbunelui din specia Rhizophora apiculata, se obţine o cantitate mare de 
scoarţă din care se extrag ulterior multe taninuri [6]. Coaja de nuc Juglans regia, specie 
larg răspândită în lume, este o sursă bogată de compuşi fenolici dintre care taninurile 
manifestă activitate antioxidantă înaltă [19]. Extractul de acetat de etil din coaja de 
nucă (Juglans regia), bogat în fenoli şi taninuri, este eficient împotriva bacteriilor 
gram pozitive şi gram negative, şi diferitelor specii de Candida [11]. Scoarţa fibroasă 
a copacului de nuci de cocos (Cocos nucifera) este un produs rezidual agroindustrial 
cu proprietăţi relevante, cum ar fi rezistenţa ridicată la degradarea biologică, însuşire 
datorată compuşilor săi fenolici [15].

Conform unor opinii, informaţiile cu privire la activitatea antimicrobiană a taninurilor 
nu sunt numeroase [13]. Taninurile sunt polifenoli cu masă moleculară destul de înaltă 
– 500-3000 kD. Unele grupări hidroxil fenolice, situate pe suprafaţa moleculei de tanină 
determină activităţile biologice ale acestor compuşi [13], iar majoritatea extractelor cu 
proprietăţi antifungice deţin structuri monomerice [7]. 
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Diferenţele de activitate antimicrobiană a extractelor diferitelor plante sunt 
adesea previzibile, deoarece efectul se bazează nu doar pe deosebirile de structură a 
microorganismelor, dar şi pe susceptibilitatea acestora. Rezistenţa speciilor de fungi 
împotriva taninurilor s-ar putea datora structurii lor morfologice, în special, pereţilor 
destul de groşi care conţin un procent înalt de chitină [10]. În condiţii in vitro taninurile 
hidrolizabile din R. apiculata produc modificări în peretele celular (în special, invaginări) 
şi membrană la Candida albicans. Celulele de drojdie, tratate cu asemenea taninuri au 
suprafaţă lipicioasă, din care motiv se lipesc între ele, ceea ce duce la alterare, scurgerea 
citoplasmei şi în final – la colapsul celulei [8]. Modificările în permeabilitatea membranei 
celulare la C. albicans sub influenţa taninurilor determină diminuarea volumului celular, 
fenomen pus în evidenţă de disjuncţia membranei celulare de peretele celular, afectarea 
biosintezei peretelui celular fiind atribuită de asemenea acţiunii taninurilor [17].

Scopul prezentelor cercetări a constat în stabilirea activității antimicrobiene a 
taninurilor intacte și oxidate izolate din septul fructelor de nuc Juglans regia.

Material și metode
Material. În calitate de materie primă vegetală pentru obținerea taninurilor a servit 

septul fructelor de nuc Juglans regia. Testarea activității antimicrobiene a taninurilor s-a 
efectuat asupra bacteriilor Bacillus subtilis – gram-pozitivă, Pseudomonas fluorescens¸ 
Erwinia amylovora, E. carotovora, Xantomonas campestris – gram-negative, drojdiei 
Candida utilis şi fungilor filamentoşi Colletotrichum coccodes, Fusarium oxysporum, 
Drechslera sorokiniana şi Alternaria alternata. Bacteriile Erwinia, Xantomonas şi 
fungii Fusarium, Alternaria sunt fitopatogeni severi ai diferitelor specii de plante.

Extragerea şi oxidarea taninurilor. S-a aplicat metoda statică (macerare, scurgere 
periodică), tinându-se cont de asemenea factori importanţi, ca concentraţia solventului, 
raportul produs vegetal : solvent, durata de extracţie [1]. 

Extractele obţinute din produse vegetale, de regulă, au un grad redus de solubilitate 
în apa, fapt ce diminuează esenţial potenţialul lor de utilizare. În laboratorul Chimia 
Ecologică al Institutului de Chimie a fost elaborat un procedeu de solubilizare a 
taninurilor în apă, descris în invenţia nr. MD 3125 [9]. 

Determinarea conţinutului total de compuşi polifenolici. S-a utilizat metoda 
spectrofotometrică cu reactivul de culoare Folin-Ciocalteu [16]. La 0,15 mL probă de 
analizat s-au adăugat 0,35 mL de reagent Folin-Ciocalteu (F-C) diluat cu apă (1:10). 
După 4-6 minute de contactare s-au adaugat 1,4 mL de Na2CO3 de 0,8 M, apoi materialul 
s-a menținut timp de 30 min la întuneric. Ulterior, s-a înregistrat absorbanța soluției la 
lungimea de unda 765 nm (aparatul Jenway UV/Vis 6505). Proba a fost examinată 
prin comparare cu mostra martor – soluția etanolică de 50%. Valorile obţinute ale 
conţinutului total de compuşi polifenolici, exprimate ca mg acid galic per g de produs 
vegetal sunt de ordinul 10,4±0,6 (mg GA/g).

Testări fitopatologice. Bacteriile B. subtilis, P. fluorescens¸ E. amylovora,  
E. carotovora, X. campestris şi drojdia C. utilis au fost cultivate pe geloză peptonată, 
suplimentată cu taninuri în concentrațiile 1,25; 0,6; 0,3; 0,15; 0,07; 0,035; 0,0017; 
0,0085; 0,004%. 

Screening-ul activităţii antifungice a taninurilor s-a efectuat prin suplimentarea 
acestora în concentraţiile de 0,05; 0,01; 0,002% la mediul nutritiv PDA (Potatoes 
Dextrosis Agar) [5]. În calitate de martor a servit mediul PDA fără taninuri. În centrul 

Microbiologia şi Biotehnologia Microbiologia şi Biotehnologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

115

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

cutiei Petri cu mediu solidificat, s-a însămânţat discul de miceliu cu diametrul de 5 mm 
după care cutiile au fost menținute la temperatura de 23ºC. Creșterea coloniilor s-a 
înregistrat în zilele 2, 4 şi 6. Experienţa s-a efectuat în 6 repetiţii. Datele obţinute au fost 
prelucrate în pachetul de soft STATISTICA 7. 

Rezultate și discuții
Modificarea extractului din septul fructelor de nuc. Ca rezultat al oxidării 

extractului cercetat, s-a produs solubilizarea acestuia, însoțită de formarea compuşilor 
organici noi, care conţin grupări funcţionale carboxilice, peroxidice, alcoolice, 
fenolice etc. Procedura de modificare prin oxidare a extractului a permis reducerea 
cantităţii substanţelor insolubile de la 52,48 % până la 7,12 % (calculat pentru soluţii  
apoase de 2,5%). 

Efecte antimicrobiene. Datele obţinute (Tab. 1, Fig. 1) demonstrează că în linii 
generale, concentraţia de 0,15% este limita de manifestare a proprietăţilor antibacteriene 
ale ambelor extracte din septul fructelor de nuc. 

Tabelul 1. Activitatea antimicrobiană a taninurilor intacte şi oxidate izolate din septul 
fructelor de nuc.

Microorganism 
Diluţii succesive duble (%)

1,25 0,6 0,3 0,15 0,07 0,035 0,0017 0,008 0,004 
Extract intact din septul fructelor de nuc – 2,5%

B. subtilis - - - - + + + + +
P. fluorescens - - - - + + + + +
E. amylovora - - - + + + + + +
E. carotovora - - - + + + + + +
x. campestris - - - - + + + + +
C. utilis - - - - + + + + +

Extract oxidat din septul fructelor de nuc – 2,5%
B. subtilis - - - + + + + + +
P. fluorescens - - - - + + + + +
E. amylovora - - - - + + + + +
E. carotovora - - - - + + + + +
x. campestris - - - - + + + + +
C. utilis - - - - - + + + +

De menţionat că această concentraţie, în cazul extractelor intacte, n-a fost 
eficientă pentru E. amylovora şi E. carotovora, iar a extractului oxidat – pentru B. 
subtilis, activitatea antibacteriană a preparatului manifestându-se de la 0,3%. Oxidarea 
extractelor taninice a marit activitatea antibacteriană a acestora pentru E. amylovora 
şi E. carotovora, dar a diminuat activitatea pentru B. subtilis, fenomen demonstrat de 
eficientizarea sau diminuarea activităţii extractului oxidat în concentraţia 0,15%.

Proprietăți anticandidice s-au înregistrat în concentrațiile 0,07 şi 0,15%, respectiv, 
pentru taninurile intacte şi oxidate.

Taninurile intacte și oxidate izolate din septul fructelor de nuc J. regia, în limitele 
concentrațiilor utilizate (0,002; 0,01 și 0,05%), au manifestat acțiune diferită asupra 
fungilor aflați în studiu (Fig. 2). 
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Figura 1. Influenţa taninu-
rilor din septul fructelor 
de nuc asupra bacteriei  
E. amylovora. C – controlul 
sterilităţii mediului; 1, 2, 3, 
4, 5 – 0,6; 0,3; 0,15; 0,07; 
0,035%, respectiv.

Taninuri intacte Taninuri oxidate

Figura 2. Influenţa taninurilor (intacte şi oxidate) extrase din septul fructelor de nuc 
asupra creşterii coloniilor de fitopatogeni fungici. Pe orizontală: 1 – martor, 2 – 0,002%,  
3 – 0,01%, 4 – 0,05% de taninuri intacte, 5 – 0,002%, 6 – 0,01%, 7 – 0,05% de taninuri 
oxidate.

Tulpina de C. coccodes n-a manifestat specificitate semnificativă de reacție la 
taninuri. La ziua 6, F. oxysporum şi A. alternata au înregistrat inhibare a creșterii sub 
acțiunea taninurilor oxidate în concentrația 0,05%: -14,4 şi -15,0%, D sorokiniana – la 
taninurile intacte, 0,05%: -46,4% şi oxidate: -17,4%, respectiv, faţă de martor.
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De menționat că compuşii în concentrațiile inhibitorii pentru creşterea radială a 
coloniilor, s-au manifestat în cazul a 2 fungi și în ceea ce priveşte unele particularități de 
creștere și dezvoltare a micromicetelor. De exemplu, în cazul fungului D. sorokiniana, 
s-a observat că taninurile intacte în concentrația 0,05% au produs nu doar diminuarea 
creșterii fungului, dar și dezvoltarea slabă a miceliului, iar tulpina de F. oxysporum a 
reacționat la taninurile oxidate – 0,05% prin creștere neuniformă a coloniei (Fig. 3).

Figura 3. Aspectul coloniilor de fungi cultivaţi pe mediu PDA, suplimentat cu taninuri 
extrase din septurile fructelor de nuc.

Analiza factorială. În scopul identificării factorilor de bază care determină creșterea 
fungilor aflați în studiu pe mediu nutritiv suplimentat cu taninurile menționate, s-a 
procedat la efectuarea analizei factoriale a sursei de variație a caracterului (Tab. 2). 

Tabelul 2. Analiza factorială a sursei de variaţie a creșterii coloniilor de fungi la 
acțiunea taninurilor extrase din septurile fructelor de nuci.

Sursă de variaţie Grad 
deliber-tate

Suma 
pătratelor 
efectelor

Ponderea 
în sursa de 
variaţie, %

Suma 
pătratelor 
efectelor

Ponderea 
în sursa de 
variaţie, %

Ziua 2 Taninuri intacte Taninuri oxidate
Fung 3 185,19 88,41 131,86 70,10
Concentrație de taninuri 3 6,65 3,18 23,82 12,66
Interacţiune fung х 
concentrație 9 12,19 5,82 25,69 13,65

Efecte aleatorii 76 5,44 2,60 6,72 3,57
Ziua 4 Taninuri intacte Taninuri oxidate

Fung 3 2206,7 87,31 2141,5 94,54
Concentrație de aninuri 3 214,4 8,48 74,8 3,30
Interacţiune fung х
 concentrație 9 96,4 3,81 38,1 1,68

Efecte aleatorii 71 10,0 0,40 10,7 0,47

Microbiologia şi Biotehnologia Microbiologia şi Biotehnologia



118

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

Tabelul 2 (Continuare).
Ziua 6 Taninuri intacte Taninuri oxidate

Fung 3 5987,9 92,67 5832,6 95,84
Concentrație de taninuri 3 299,7 4,64 203,1 3,34
Interacţiune fung х
 concentrație 9 156,5 2,42 37,2 0,61

Efecte aleatorii 69 17,4 0,27 12,6 0,21
 *- p≤0,05.

Datele obținute demonstrează că rolul principal în creșterea coloniilor revine 
entității biologice a fungului – speciei acestuia. Astfel, în cazul taninurilor intacte, 
ponderea speciei fungului în creșterea coloniei a variat în limitele 87,31. .. 92,67%, iar 
a taninurilor oxidate – 70,1. .. 95,84%. Comparativ cu factorul de specie, concentrația 
a avut un rol mai puțin relevant: 3,18. .. 8,48% pentru taninurile intacte și 3,30. .. 
12,66% – taninurile oxidate. Interacțiunea fungului cu factorul de concentrație a 
constituit 2,42. .. 3,81% pentru taninurile intacte și 0,61. .. 13,65% – taninurile oxidate.  
Din cele prezentate rezultă că specificitatea de reacție a fungilor cercetați la suplimentarea 
mediului nutritiv cu taninuri este foarte înaltă.

Analiza microscopică a fungilor. Taninurile, în concentraţiile inhibitorii pentru 
creşterea coloniilor, au influenţat dezvoltarea conidiilor (sporilor) (Fig. 4). Astfel, la  
D. sorokiniana taninurile intacte, în concentraţia 0,05% au determinat formarea 
conidiilor mult mai mici, comparativ cu conidiile din varianta martor. 

Figura 4. Influenţa taninurilor din septul fructelor de nuc asupra conidiilor fungilor 
(300x).
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Totodată, la multe conidii se observă doar peretele extern, lipsa septurilor interne 
fiind probabil o dovadă a inhibării biosintezei acestora de către taninuri. Sub influenţa 
taninurilor oxidate (0,05%), de asemenea s-a produs diminuarea dimensiunilor sporilor 
(dar nu în aşa măsură ca în varianta cu taninuri intacte) sau dereglarea procesului de 
biosinteză a septurilor interne.

La fungul A. alternata s-a observat că sub influenţa taninurilor oxidate - 0,05%, 
procesul de îmbătrânire a micromicetei a fost mult mai avansat, fenomen demonstrat 
de apariţia multor conidii germinate.

Astfel, taninurile intacte şi oxidate, extrase din septul fructelor de nuc manifestă 
activitate antibacteriană şi antifungică, efectul depinzând de microorganism şi 
concentraţie.

 Concluzii
1. Procedura de modificare prin oxidare a extractului din septul fructelor de nuc 

Juglans regia a permis reducerea cantităţii substanţelor insolubile de la 52,48 % până la 
7,12 % (calculat pentru soluţii apoase de 2,5%). Extractele de taninuri intacte şi oxidate, 
manifestă acţiune antibacteriană şi antifungică diferenţiată în funcţie de concentraţia 
preparatului şi specia microorganismului.

2. Oxidarea extractului taninic din septul fructelor de nuc a condus la mărirea 
activităţii antibacteriene pentru E. amilovora şi E. carotovora, şi micşorarea acesteia 
pentru B. subtilis, concentraţiile eficiente fiind 0,15; 0,15 şi 0,3%, respectiv.

3. Cea mai puternică activitate antifungică au manifestat taninurile intacte şi 
oxidate în concentraţia 0,05% pentru D. sorokiniana: -46,4 şi -17,4%, după care au 
urmat taninurile oxidate-0,05% pentru A. alternata şi F. oxysporum: -15,0 şi -14,4%, 
respectiv, faţă de martor. Fungul C. coccodes n-a manifestat reacţie semnificativă la 
acţiunea ambelor extrase.

4. Prin analiză factorială s-a constatat că specia de fung deţine rolul principal în 
sursa de variaţie a creşterii coloniilor – 88,41 … 92,67%, ceea ce denotă că reacţia 
fungilor aflaţi în studiu la acţiunea taninurilor intacte şi oxidate a depins în cea mai 
mare parte de entitatea biologică a acestora, astfel fiind pusă în evidenţă importanţa 
specificităţii de reacţie a patogenului la elaborarea măsurilor de protecţie a plantelor în 
baza tratamentului cu aceste taninuri.

5.Studiul microscopic al culturilor de fungi, creşterea cărora a fost afectată de 
acţiunea taninurilor, a demonstrat că extractele au determinat dezvoltarea sporilor 
mult mai mici comparativ cu martorul şi inhibarea biosintezei pereţilor intracelulari 
(D. sorokinana), germinaţia prematură a sporilor – dovadă a senescenţei acestora  
(A. alternata) şi dezvoltarea neuniformă a hifelor miceliului (F. oxysporum).
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