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Rezumat
În articol sunt prezentate rezultatele studiului de stabilire a posibilităţii utilizării supli-
mentelor polifenolice din seminţe de struguri, soi Cabernet, în calitate de agenţi protec-
tori (stabilizatori) ai activităţii antioxidante a extractelor din microalga roşie Porphyri-
dium cruentum. A fost determinat că preparatele etanolice de 55, 65 şi 96%, obţinute din
seminţe de struguri, în concentraţii mici, au capacitatea de stabilizare a antioxidanţilor
obţinuţi din biomasa de Porphyridium.
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Introducere
Interesul faţă de antioxidanţi în ultimii ani a crescut simţitor din cauza numărului

sporit a factorilor de risc care afectează sănătatea într-un mediu constant poluat [3].  În
acest domeniu se fac cercetări extensive pentru a stabili posibilele surse de substanţe
cu efect antioxidant, pentru a determina mecanismele antioxidante complicate şi im-
plicarea lor în metabolismul macroorganismelor, inclusiv a celui uman [2, 5, 8, 17].
Realizările în aceste direcţii principale stau la baza argumentării consumului alimentar
şi non-alimentar al substanţelor cu efect antioxidant şi antiradicalic. Este cunoscut dea-
semenea şi faptul, că în rezultatul interacţiunii antioxidanţilor cu radicalii liberi formaţi
în sistemele biologice are loc formarea radicalilor terţiari – radicali ai antioxidanţilor
- şi deci, rămân a fi  actuale şi cercetările orientate spre elaborări metodologice pentru
evaluarea şi aprecierea oxidării şi a efi cacităţii antioxidanţilor [17].

Utilizarea largă a antioxidanţilor sintetici ca butil hidroxianisol (BHA), butil hi-
droxitoluen (BHT), propil galat (PG), butil hidrochinonă terţiară (TBHQ) în industriile
alimentare sunt considerate periculoase din cauza riscului manifestării efectului can-
cerigen al acestor compuşi şi a radicalilor lor. În statele Uniunii Europene, Canada şi
Japonia este interzisă utilizarea TBHQ. În industria alimentară tot mai frecvent sunt
utilizaţi antioxidanţii naturali, aşa ca acidul ascorbic şi derivaţii lui, tocoferolul şi di-
verse extracte din plante [10].

Recentele eforturi sunt concentrate asupra problemelor de extragere, identifi care şi
aplicare a antioxidanţilor naturali; studierii rolului lor în reducerea riscului dezvoltării
diverselor patologii şi dezvoltării metodologice în scopul evaluării acţiunii lor. Mi-
croalgele şi cianobacteriile, fi ind organisme fotosintezatoare, deci cu risc maximal
de formare intensă a speciilor reactive de oxigen, şi-au dezvoltat sisteme de protecţie
antioxidantă practic perfecte, ceea ce le determină poziţionarea în calitate de surse
avantajoase de substanţe protectoare faţă de stresul oxidativ [6, 9, 12].

Datorită dezvoltării intense a fi cobiotehnologiei care propune tehnologii avansate
de cultivare a microalgelor, ele devin sursa stabilă de substanţe antioxidante [8, 9, 16].
Unul dintre marele avantaje ale utilizării microalgelor în calitate de sursă de antioxidanţi
naturali este lipsa substanţelor toxice, a pesticidelor şi erbicidelor în mediile de culti-
vare, care se prepară prin utilizarea nutrienţilor cu un grad sporit de puritate. Un al
doilea avantaj este biodiversitatea enormă a microalgelor şi cianobacteriilor, precum
şi potenţialul lor fi ziologic şi biochimic, care determină varietatea compuşilor biologic
activi, obţinuţi din biomasa algală [8, 16].

Microalga Porphyridium cruentum, recunoscută în calitate de obiect biotehnologic
performant, conţine în biomasa sa aşa componente bioactive ca carotenul, tocoferolul,
fi coeretrina, polizaharide sulfatate - antioxidanţi puternici care pot forma câteva „linii
de apărare” contra speciilor reactive de oxigen  [4]. La obţinerea din biomasa microal-
gală, inclusiv şi din Porphyridium  a preparatelor complexe cu acţiune antioxidantă,
una din probleme rămâne a fi  menţinerea activităţii lor antioxidante pe durată păstrării.
În prezent, sunt bine cunoscute efectele extractelor şi a preparatelor în baza fl avonoi-
zilor din  seminţe de struguri, utilizate în calitate de nutraceutice cu efect antioxidant
pronunţat [7, 13, 15].

Astfel, în cercetările anterioare a fost demonstrat, că extractele etanolice din se-
minţele de struguri asigură nu numai stabilizarea efectelor antioxidante ale extracte-
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lor din biomasa de Spirulina platensis, ci şi amplifi carea activităţii lor antiradicalice
sumare [14].

Scopul prezentului studiu a fost stabilirea posibilităţii utilizării suplimentelor poli-
fenolice din seminţe de struguri în calitate de agenţi protectori (stabilizatori) ai activi-
tăţii antioxidante a extractelor din microalga roşie Porphyridium cruentum.

Materiale şi metode
Obiect al studiului a fost microalga roşie Porphyridium cruentum CNMN-AR-01,

depozitată  în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene.
Prepararea extractelor din Porphyridium. La 1,0 g cultură nativă microalgală, s-au

adăugat câte 100 ml soluţie alcoolică cu concentraţia de 10%,  55%, 65%, 70% şi 96%
(Ph. Eur.). După extragere, la temperatura nu mai mare de 200C timp de 60 min, extrac-
tele s-au supus fi ltrării.

Prepararea extractelor din seminţe de struguri. La 1,0 g seminţe de struguri mă-
runţite s-au adăugat câte 100 ml soluţie alcoolică cu concentraţia de 55%, 65% şi 96%
(Ph. Eur.). După extragere timp de 12 ore, extractele au fost fi ltrate.

Determinarea activităţii antioxidante în extractele etanolice a fost  efectuată cu
utilizarea radicalului ABTS+ [11]. Metoda oferă facilitatea determinării activităţii anti-
oxidante a extractelor complexe şi nu depinde de natura componentelor lor. În calitate
de echivalent se utilizează troloxul, substanţa hidrosolubilă cu activitatea antioxidantă
egală tocoferolului. Rezultatele testului se evaluează în % inhibiţie sau TEAC (trolox
equivalent antioxidant activity). Radicalul ABTS este generat prin oxidarea ABTS (2,2
azinobis 3-etilbenzotiazoline-6-sulfonic acid) cu persulfat de potasiu, la întuneric, la
temperatura camerei timp de 12-16 ore. Reacţia de decolorare se petrece la temperatura
camerei timp de 6 min. Procentul de inhibiţie se calculează conform relaţiei:

% Inhibiţie =(Abst=0 - Abst=6 min)/Abst=0 x 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 coefi cientului TEAC (trolox equivalent antioxidant activity) este expri-
mată în mM Trolox/g substanţă activă.

Rezultate şi discuţii
Cercetările efectuate au inclus următorii paşi: obţinerea extractelor din biomasa

de Porphyridium şi din seminţele de struguri; determinarea activităţii antioxidante a
acestor extracte; studierea modifi cării acestei activităţi în timpul păstrării lor de lungă
durată; selectarea formei optimale de păstrare; utilizarea extractelor din seminţe de
struguri roşii în scopul protejării extractelor din Porphyridium de procesul oxidării
componentelor active.

În studiile anterioare a fost demonstrată efi cienţa utilizării etanolului în diferite
concentraţii pentru extragerea componentelor antioxidante din biomasa microalgală şi
cianobacteriană, a fost  stabilită dependenţa componenţei extractelor obţinute de con-
centraţia alcoolului, utilizat la extragere[1].

La prima etapă a cercetărilor au fost preparate extractele etanolice din biomasa de
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Porphyridium cruentum, numite în continuare extracte native, şi din seminţe de stru-
guri, soi Cabernet.

Selectarea concentraţiilor de 55, 65 şi 96% alcool etilic pentru obţinerea antioxi-
danţilor din seminţele de struguri este susţinută de faptul, că anume ele sunt  conside-
rate uzuale în extragerea componentelor antioxidante din materia primă vegetală. Pre-
paratele obţinute au fost numite în modul următor: preparatul din seminţe de struguri
obţinut prin extragere cu soluţie etanolică de  55% - ESS 55%; preparatul  din seminţe
de struguri obţinut prin extragere cu soluţie etanolică de 65% - ESS 65%; preparatul
din seminţe de struguri obţinut prin extragere cu etanol de  96% - ESS 96%.

La cea de-a doua etapă de cercetare a fost apreciată activitatea antioxidantă a ex-
tractelor de Porphyridium şi a preparatelor obţinute din seminţele de struguri. Activi-
tatea antioxidantă proprie extractelor din seminţe de struguri a fost determinată prin
aplicarea testului ABTS, care în cazul preparatului ESS 55% a fost stabilită la nivelul
de 97-99% inhibiţie; pentru preparatul ESS 65% – 62-74% inhibiţie ABTS, iar pentru
preparatul ESS 96% - 0,5-2,7% inhibiţie. Activitatea antioxidantă a extractelor native
din Porphyridium, determinată prin aplicarea aceluiaşi test şi exprimată prin valori ale
indicelui TEAC, poate fi  urmărită în fi g. 1-3 (extract nativ).

În continuare extractele din Porphyridium au fost suplimentate cu antioxidanţi ob-
ţinuţi din seminţele de struguri.

Pornind de la activitatea antioxidantă diferită a preparatelor din seminţe de struguri,
suplimentarea extractelor din biomasa de Porphyridium a fost efectuată cu diferite can-
tităţi de ESS. Astfel, pentru extractele ESS 55% şi ESS 65%, cu activitatea antioxidantă
superioară, concentraţiile, luate pentru suplimentare, au fost de 0,01 şi 0,001 mg/ml, iar
pentru ESS 96% a fost luată şi concentraţia de 0,1mg/ml.

Datele obţinute, privind activitatea antioxidantă a extractelor din biomasa de Por-
phyridium cruentum, până la şi după suplimentarea lor cu antioxidanţii din seminţe de
struguri sunt redate în fi g. 1-3.

Figura 1. Activitatea antioxidantă (in-
dicele TEAC) a extractelor din Porphyri-
dium, complementate cu antioxidanţi din
seminţe struguri (ESS 55%).

Figura 2. Activitatea antioxidantă (in-
dicele TEAC) a extractelor din Porphyri-
dium, complementate cu antioxidanţi din
seminţe de struguri (ESS 65%).

Pentru toate tipurile de extracte hidroetanolice din Porphyridium cruentum,  supli-
mentate cu 0,01 mg/ml ESS 55%, activitatea lor antioxidantă s-a majorat, efectul de
majorare maximal înregistrându-se pentru extractele cu concentraţia etanolului de 65 şi
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70%, activitatea cărora s-a dublat, devenind respectiv de 2,1 şi 2,3 ori mai mare ca cea
a extractelor native (fi g. 1). În cazul extractului de 96% etanol, suplimentarea cu 0,01
mg ESS 55% nu a modifi cat semnifi cativ activitatea antioxidantă a extractului nativ din
Porphyridium.

Figura 3. Activitatea antioxidantă (indicele TEAC) a extractelor din Porphyridium,
complementate cu antioxidanţi din seminţe de struguri  (ESS 96%).

Rezultate surprinzătoare au fost obţinute la adăugarea unei cantităţi de 0,001 mg/
ml ESS 55% la extractele native din Porphyridium. În acest caz a fost obţinută (cu
excepţia extractului etanolic de 65%) o diminuare semnifi cativă a activităţii antioxi-
dante a extractelor complexate, ceea ce înseamnă, că cantitatea indicată de ESS 55%
are rol de prooxidant în sistemul ”Porphyridium cruentum - preparatul ESS”.  Din cele
relatate mai sus reiese, că cantitatea preparatului ESS 55% este determinantă pentru
valorile activităţii antioxidante a extractelor din Porphyridium suplimentate cu ESS.
Putem afi rma, că cantităţile mici de ESS 55% s-au manifestat ca factori prooxidanţi, iar
suplimentul de 0,01 mg/ml amplifi că activitatea extractelor din Pophyridium din contul
antioxidanţilor extraşi din seminţele de struguri (fi g.1).

 Extractele etanolice native din Pophyridium, suplimentate cu ESS 65%, luat  în
concentraţia de 0,001 mg/ml, de asemenea au pierdut din activitatea antioxidantă, efec-
tul de degradare maximală fi ind înregistrat pentru extractul nativ de 96%.  Suplimen-
tarea antioxidantă cu cantitatea de 0,01 mg/ml ESS 65% s-a manifestat prin reducerea
activităţii extractelor native, cu excepţia extractelor etanolice de 65 şi 70%, activitatea
cărora s-a modifi cat neesenţial sub acţiunea extractului din seminţe de struguri în can-
titatea dată (fi g.2).

 La suplimentarea extractelor din Porphyridium  cruentum cu ESS 96% în con-
centraţia de 0,01 mg/ml şi 0,001 mg/ml ESS 96% a fost observată reducerea  activităţii
antioxidante a extractelor sau menţinerea ei la acelaşi nivel, pe când concentraţia de 0,1
mg/ml ESS 96% a majorat semnifi cativ efectul antioxidant care a crescut de peste 2
ori (fi g.3). S-a demonstrat astfel, ca activitatea antioxidantă net superioară a extractelor
complexate cu 0,1 mg/ml ESS 96%, este determinată de  activitatea concentraţiei mari
a antioxidanţilor din seminţe de struguri.

 Este foarte importantă menţionarea inerţiei cu care se comportă componentele
antioxidante extrase din biomasa de Porphyridium, forma concentrată a extractului, faţă
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de structurile antioxidante net superioare, extrase din seminţe de struguri. Prin urmare,
extractele active din seminţele de struguri pot fi  utilizate în calitate de stabilizatori ai
antioxidanţilor, obţinuţi din biomasa de Porphyridium, dar numai în concentraţii mici.
Concentraţiile mari ale antioxidanţilor suplimentaţi ascund activitatea antioxidanţilor
microalgali. Activitatea antioxidantă înaltă a extractelor etanolice din Porphyridium
cruentum determină utilizarea lor în calitate de materie primă convenabilă pentru ob-
ţinerea preparatelor antioxidante. În acest context sunt importante cercetările orientate
spre menţinerea activităţii lor pentru o perioadă mai lungă de timp.

Pentru studierea modifi cării activităţii antioxidante a extractelor etanolice din Por-
phyridium, acestea din urmă au fost supuse testului de stabilitate. Au fost selectate
două forme de păstrare: forma de soluţie ale extractelor hidroetanolice native şi forma
liofi lizată ca una din cele mai optimale pentru păstrarea materiei prime.

În fi g. 4 sunt prezentate rezultatele ce refl ectă activitatea antioxidantă a extractelor
imediat după extragere şi după 10 luni de păstrare sub formă de  soluţii şi liofi lizate.

Figura 4. Stabilitatea activităţii antioxidante (indicele TEAC) a preparatelor
etanolice din Porphyridium. Durata păstrării - 10 luni. Condiţiile  de
păstrare - 00C, întuneric.

Extractul de 10%, păstrat ca soluţie, a pierdut 28% din activitate, iar în forma lio-
fi lizată şi-a menţinut activitatea antioxidantă. Forma liofi lizată a extractelor etanolice
s-a dovedit a fi  convenabilă pentru extractele cu concentraţia etanolului de 65 şi 70%.
Extractele de 55 şi 96%, la păstrarea timp de 10 luni în formă liofi lizată au pierdut din
activitatea antioxidantă 50%.

În continuare au fost efectuate testele de stabilitate a extractelor etanolice din Por-
phyridium, complexate cu antioxidanţi din seminţe de struguri. Pentru testele de acest
gen a fost selectată doar forma de păstrare în stare liofi lizată, aceasta fi ind mai conve-
nabilă din punct de vedere biotehnologic. Deoarece în cercetările date se face accent
pe activitatea antioxidantă a extractelor din Porphyridium cruentum, iar extractele din
seminţe de struguri se aplică  în calitate de stabilizatori şi nu pe post de amplifi catori
ai activităţii antioxidante, spre păstrare au fost selectate extractele complementate cu
cantităţi mici de 0,001 mg/ml de ESS.

Astfel, testele de stabilitate ale activităţii antioxidante a extractelor liofi lizate au
fost efectuate pentru preparatele obţinute în baza extractelor etanolice din Porphyri-
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dium complementate cu 0,001 mg/ml extract etanolic din seminţe de struguri, obţinute
prin extragerea cu alcool de 55%, 65% şi 96%. Durata păstrării a fost stabilită de 10
luni. Rezultatele obţinute sunt prezentate în fi g. 5.

Figura 5. Stabilitatea activităţii antioxidante (indicele TEAC) a extractelor etanoli-
ce din Porphyridium complementate cu antioxidanţi din seminţe de struguri. Modul de
păstrare: Durata păstrării 10 luni, temperatura 00C,  extracte liofi lizate.

Au fost comparate formele liofi lizate a extractelor etanolice native din Porphy-
ridium cu formele liofi lizate a extractelor complexate cu antioxidanţi din seminţe de
struguri. Extractele etanolice complexate liofi lizate şi-au păstrat activitatea antioxidan-
tă, excepţie fi ind doar extractul cu concentraţia alcoolului de 96%, pentru care valoarea
indicelui TEAC a scăzut, în mediu, cu 30% pentru toate variantele.

Extractele din Porphyridium de 10, 65 şi 70% etanol, suplimentate cu extract din
seminţe de struguri şi liofi lizate,  au suferit modifi cări asemănătoare la păstrarea timp
de 10 luni.

Astfel, activitatea antioxidantă în extractele hidroetanolice, liofi lizate de 10, 65 şi
70%, suplimentate cu 0,001 mg/ml ESS 55%, valorile indicelui TEAC au indicat o
creştere cu 19% pentru extractul de 10% şi cu 34-36% pentru extractele de 65 şi 70%.
În cazul suplimentării extractelor microalgale cu ESS 65% şi ESS 96%, activitatea an-
tioxidantă, de asemenea, a fost înaltă, cu valori superioare celor iniţiale.

S-a observat că concentraţia etanolului, utilizat la obţinerea preparatelor din seminţe
de struguri în cele trei cazuri examinate (extracte etanolice din Porphyridium cruentum
de 10, 65 şi 70%) a determinat valorile activităţii antioxidante pentru formele liofi liza-
te, care descresc odată cu creşterea concentraţiei etanolului. Dacă, în cazul preparatelor
ESS 55% şi ESS 65%, am putea presupune o suprapunere a activităţii antioxidante a
ambelor tipuri de extracte, care asigură rezultatele performante ale testului de stabilita-
te, atunci în cazul preparatului ESS 96%, care are o activitate foarte joasă e absolut clar
că suplimentul vegetal are funcţie de protecţie a extractului din Porphyridium.

Concluzie
Extractele etanolice din seminţe de struguri, soi Cabernet, în concentraţii mici,

(0,01 mg/1 ml extract din Porphyridium) au capacitatea de stabilizare a antioxidanţilor
obţinuţi din biomasa de Porphyridium cruentum.
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