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 Rezumat
Sunt prezentate date cu privire la activitățile antioxidante, antibacteriene şi antifungice 
ale extractelor taninice intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial. S-a constatat 
că extractul din ceai verde manifestă o activitate antioxidantă înaltă, iar modificarea 
acestuia prin oxidare a contribuit la sporirea conţinutului total de grupări funcţionale 
acide şi creșterea activității antibacteriene (Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, 
Erwinia amylovora, E. carotovora, Xantomonas campestris) și antifungice (Alternaria 
alternata, Fusarium oxysporum, F. solani). Extractul taninic oxidat din ceai verde, în 
concentraţiile eficiente a determinat inhibarea creşterii coloniilor și rarefierea puternică 
a miceliului fungilor.
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 Introducere
Una din cauzele apariţiei perturbărilor în organismul uman, la nivel biologic, 

metabolic, genetic şi psihologic este formarea radicalilor liberi şi stresul oxidativ [11]. 
Radicalii liberi sunt molecule cu un electron impar pe orbitalul extern, devenind astfel 
agenţi foarte instabili și nocivi, deoarece aceștea tind să-şi recapete stabilitatea prin 
sustragerea unui electron de la alte molecule. Reacţiile chimice declanşate de radicalii 
liberi pot fi stopate de substanţele antioxidante care au abilitatea de a inhiba acţiunea 
distructivă a acestora, protejând astfel organismul uman de efectele lor dăunatoare. 
Actualmente, atenţia cercetătorilor este axată, pe substanțele antioxidante de origine 
vegetală, capabile să exercite asupra organismului viu o acţiune fiziologică cu caracter 
terapeutic [10]. O altă problemă majoră este identificarea surselor de materie primă cu 
efect antimicrobian [1].

Ceaiul (Camellia sinensis L.) este una din culturile ancestrale cultivate de om, în 
prezent răspândită în circa 50 de țări pe toate continentele, consumul de ceai fiind o 
băutură preferată în întreaga lume. Conform datelor din anul 2013, China (1,9 mln 
t), India (1,2 mln t), Chenia (436 300 t), Șri-Lanca (343 100 t), sunt țări cu cea mai 
înaltă industrie a ceaiului [4]. Cercetările au demonstrat că frunza de ceai este o sursă 
bogată de alcaloizi, saponine, taninuri, catechine, polifenoli [7, 16]. Unii constituenți 
ai ceaiului, în special al celui verde precum epigalocatehingallatul, epicatehingalatul, 
epigalocatehin și epicatehinul sunt antioxidanți puternici [10] care contribuie la 
creșterea imunității organismului. Sunt cunoscute date despre activitatea antibacteriană 

Microbiologia şi Biotehnologia Microbiologia şi Biotehnologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

145

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

(Escherichia coli, Listeria monocytogenes) a extractelor de ceai, inclusiv ceai verde 
[5, 9]. Activitatea antimicrobiană a extractelor de taninuri din frunzele de ceai este 
cercetată în special în cazul agenților patogeni ai omului – bacteriilor Staphylococus 
spp., Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp. [6], Escherichia coli, Enrerococcus 
fecalis și fungului-drojdie Candida albicans [1]. Este de menționat că extractele de ceai 
uneori inhibă tulpinile de bacterii (Staphylococus aureus) rezistente la unele antibiotice. 
S-au constatat activități antimicrobiene și în cazul unor fitopatogeni – Erwinia spp., 
Pseudomonas spp. [6], Fusarium spp., Aspergillus fumigatus [1], însă pentru acești 
patogeni acțiunea extractelor de ceai este cercetată mai puțin. Prin urmare, cercetările 
în domeniul identificării şi studiului materiilor prime vegetale – surselor de compuşi 
bioactivi cu potenţial curativ și fitosanitar, sunt incontestabil actuale, oportune şi de o 
importanţă majoră.

Scopul prezentelor cercetări a constat în caracterizarea proprietăţilor fizico-chimice, 
stabilirea activităților antioxidante și antimicrobiene ale taninurilor intacte și oxidate 
izolate din frunzele de ceai verde comercial.

 Materiale şi metode
În calitate de sursă pentru extragerea compuşilor polifenolici bioactivi s-au selectat 

frunzele de ceai verde comercial (RISTON®, Ceylon premium, Ceylon green leaf tea). 
Pentru obţinerea extractului din ceai, s-a aplicat metoda statică de agitare mecanică 

(macerare şi scurgere periodică), realizată în trei etape consecutive a câte 24 ore la 
temperatura camerei. Extractele obţinute au fost unificate şi concentrate prin distilare 
la rotavaporul produs de compania Heidolph Instruments GmbH & Co. KG (Germany), 
după care s-a uscat la temperatura de 45oC pâna la masă constantă. Conținutul total de 
compuşi polifenolici (CTCF) s-a determinat prin metodă spectrofotometrică cu reactivul 
Folin-Ciocalteu [15], parţial modificată. Măsurările s-au realizat de 3 ori la lungimea de 
undă 765 nm (spectrofotometrul Jenway UV/Vis 6505) şi au fost exprimate în mg de 
acid galic la g de produs vegetal uscat (mg GA/g).

Determinarea activităţii antioxidante, cu utilizarea radicalului cationic ABTS•+ este 
bazată pe capacitatea compușilor antioxidanţi de a anihila radicalul cationic ABTS și 
de a-l reduce la forma neutră incoloră [13]. Radicalul ABTS•+ este generat prin oxidarea 
ABTS (2,2 azinobis 3-etilbenzotiazolină-6-acid sulfonic, CABTS, 7 mM) cu persulfat de 
potasiu (2,45 mM), amestecate în raportul volumetric 1:1 şi plasate pentru 12-16 ore 
la întuneric, la temperatura camerei. Soluţiile stoc ale compusului testat s-au diluat 
cu etanol de 70%, astfel încât la introducerea unei părţi alicote de probă testată la 3,0 
mL de ABTS•+, cu citirea absorbanței exact la 1 min şi 6 min după amestecare, să se 
producă o inhibiţie de 20-80% faţă de soluţia de referinţă. Determinările stabilite în 
trei repetiții la spectrofotometrul UV/VIS JENWAY 6505 (datele fiind măsurate la 
λ=734 nm) s-au exprimat în procent de inhibiţie. Determinarea activității antioxidante, 
cu utilizarea radicalului DPPH˙ s-a efectuat conform [2, 3], cu mici ajustări. Măsurările 
s-au realizat repetat de trei ori la spectrofotometrul UV/VIS JENWAY 6505 cu citirea 
valorilor absorbanţei la λ=517 nm şi s-au exprimat în procent de inhibiţie, conform 
ecuaţiei:

AA(%) = (Abs
t=0

 - Abs
t=X min

)/Abs
t=0

 · 100, 
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unde Abs
t=0

 este valoarea absorbanţei soluţiei iniţiale DPPH şi Abs
t=X min

 –  valoarea 
absorbanţei soluţiei DPPH după 30, 60 sau 90 min de incubare cu probele testate.

Pentru determinarea conţinutului total (Ctotal) de grupări funcţionale acide 
(carboxilice şi fenolice), a fost utilizată metoda Boehm [12] calculele fiind efectuate 
conform ecuației: 

Ctotal = [Cn(NaOH) x V1 – Cn(HCl) x V2]/m,

unde, Cn(NaOH) – concentraţia normală a soluţiei de hidroxid de sodiu, 0,05 
mol/L; Cn(HCl) – concentraţia normală a soluţiei de acid clorhidric, 0,05 mol/L; V1 
– volumul soluţiei de hidroxid de sodiu 0,05 mol/L, mL; V2 – volumul soluţiei de acid 
clorhidric 0,05 mol/L, mL; m – masa probei, g. 

Înregistrarea spectrelor FTIR ale extractelor etanolice cercetate s-a efectuat la 
aparatul PerkinElmer Spectrum 100 FT-IR Spectrometer. Spectrele au fost trasate după 
prealabila pastilare cu bromură de potasiu prin mojararea reziduului uscat cu bromură 
de potasiu de puritate spectrală [14].

Testarea activității antimicrobiene a taninurilor s-a efectuat asupra bacteriilor 
Bacillus subtilis – gram-pozitivă, Pseudomonas fluorescens¸ Erwinia amylovora, E. 
carotovora, Xantomonas campestris – gram-negative, şi fungilor filamentoşi Alternaria 
alternata, Fusarium oxysporum, F. solani. Bacteriile Erwinia, Xantomonas şi fungii 
Fusarium, Alternaria sunt fitopatogeni severi ai diferitelor specii de plante.

Bacteriile B. subtilis, P. fluorescens¸ E. amylovora, E. carotovora, X. campestris 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%. Concentrația de bacterii de 4,8 x108 
UFC/ml utilizată în cercetări, reprezintă turbiditatea bacteriilor conform indicelui 2.0 
după McFarland. 

Screening-ul activităţii antifungice a taninurilor s-a efectuat prin suplimentarea 
acestora în concentraţiile de 0,002; 0,01; 0,05; 0,25% la mediul nutritiv PDA (Potatoes 
Dextrosis Agar) [17]. În calitate de martor a servit mediul PDA fără taninuri. În centrul 
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 23-24ºC. Creșterea coloniilor s-a 
înregistrat în zilele 3, 6 şi 9. Experienţa s-a efectuat în 4 repetiţii. 

Datele obţinute au fost prelucrate în pachetul de soft STATISTICA 7. 

 Rezultate și discuții
S-a stabilit că randamentul procesului de extracţie (η, %) a compuşilor polifenolici 

din produsul vegetal cercetat a constituit 27,7±0,9 (27,7%), deci a fost destul de înalt. 
Este de menţionat faptul că, din totalul de substanţe extrase, circa 64% se obţin la finele 
primului ciclu. Compuși polifenolici (CTCF, mg AG/g) au fost la nivel de 38,60±1,6.

Pentru a spori potenţialul de utilizare a extractelor hidroalcoolice obținute din 
produsele vegetale cercetate, s-a utilizat procedeul de solubilizare a taninurilor în apă 
[8] care este însoţită de formarea compuşilor organici noi ce conţin grupări funcţionale 
carboxilice, peroxidice, alcoolice, fenolice etc.

Rezultatele determinării conţinutul total de grupări funcţionale acide (carboxilice 
şi fenolice) determinat în soluţiile apoase de 5% (recalculat la 1 g de produs solid) în 
formele intactă şi modificată prin oxidare a compuşilor extraşi din produsul vegetal 
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cercetat, au demonstrat că în extractul din frunze de ceai verde intact Ctotal = 0,042±0,003, 
iar în extractul din frunze de ceai verde oxidat Ctotal = 3,642±0,11* (p<0,05). Deci a avut 
loc o sporire esenţială a conţinutului de grupări funcţionale acide pentru mostra supusă 
modificării prin oxidare, fapt confirmat şi de spectrele FTIR ale mostrelor cercetate.

Spectroscopia de absorbție în infraroșu (IR) reprezintă o metodă de analiză ce 
presupune studiul structurii diferitelor clase de compuși, cât și identificarea grupărilor 
biologic active sau formarea unor legături noi. Spectrul IR al extractului obținut din 
frunze de ceai verde supus modificării prin oxidare a evidențiat prezența unei benzi 
specifice mai late la valoarea 3286,1cm-1 care se poate atribui vibraţiilor de legătură 
a grupelor OH din alcooli, fenoli şi acizi carboxilici; benzile de absorbţiile 1697,9, 
1629,7 și 1609,8 cm-1 sugerează formarea grupărilor carbonilice, cetonice şi aldehidice 
(Fig. 1). 

Fig. 1. Spectrul FTIR al extractului din frunze de ceai verde modificat prin oxidare.

Absorbţiile din regiunea 1340,6 – 1143,9 cm-1 sunt cauzate, probabil, de vibrațiile cu 
participarea legăturii C-O. În ansamblu, spectrul FTIR analizat demonstrează prezenţa 
grupărilor alcoolice, fenolice, chinonelor, precum şi a grupărilor carboxilice, și include 
peak-urile caracteristice pentru eteri şi lactone (875,8, 821,0, 762,3 cm-1). 

Metoda de testare a capacităţii antiradicalice cu aplicarea ABTS [(2,2-azinobis 
(3-etilbenzotiazolină-6-acid sulfonic)] sau DPPH (2,2 difenil-1-picril hidrazil) este pe 
larg folosită la determinarea capacităţii antioxidante totale a substanţelor, indiferent de 
natura lor. Analiza activităţii antioxidante a compuşilor extraşi din produsul vegetal 
cercetat, a permis să constatam că extractul etanolic obţinut din frunze de ceai verde 
a manifestat o activitate antioxidantă puternică. Cele mai înalte valori ale activităţii 
antioxidante au fost înregistrate în cazul testului ABTS, fiind urmate de valori puţin 
mai diminuate pentru testul DPPH (tab. 1). 

S-a constatat că în dependență de specia bacteriei, extractul taninic intact din ceai 
verde manifestă activitate antibacteriană în diapazonul 0,07 ... 1,25%, iar extractul 
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taninic oxidat – în diapazonul 0,017 ... 1,25%. Menționăm că semnul “+” semnifică 
creșterea bacteriilor, iar “-” – inhibarea creșterii (tab. 2, 3).

Tabelul 1. Activitatea antioxidantă (procent de inhibiţie) a extractelor obţinute din 
ceai verde, determinată în soluţii apoase 0,1%.

Mostra de produs vegetal ABTS
1 min

ABTS
6 min

DPPH
30 min

DPPH
60 min

DPPH
90 min

Frunze de ceai verde 82,06 91,38 62,73 63,43 63,81

Tab. 2. Activitatea antibacteriană a extractului taninic intact din ceai verde 
(concentrația inițială – 2,5%).

Microorganisme test 
Diluţii succesive duble, % 

1,25 0,6 0,3 0,15 0,07 0,035 0,017 0,008 0,004
B. subtilis CNMN BB-01 - - - - - + + + +
P. fluorescens CNMN-PFB-01 - - - - + + + + +
E. amylovora - - - - - + + + +
E. carotovora - - - - + + + + +
X. campestris - - - - - + + + +

Tab. 3. Activitatea antibacteriană a extractul taninic oxidat din ceai verde (concentrația 
inițială – 2,5%).

Microorganisme test 
Diluţii succesive duble, %

1,25 0,6 0,3 0,15 0,07 0,035 0,017 0,008 0,004
B. subtilis CNMN BB-01 - - - - - - + + +
P. fluorescens CNMN-PFB-01 - - - - - - + + +
E. amylovora - - - - - - - + +
E. carotovora - - - - - - + + +
X. campestris - - - - - - - + +

Astfel, în dependență de specia bacteriană, oxidarea extractului taninic a contribuit 
la sporirea activității antibacteriene de 2-4 ori.

Testarea activității antifungice a extractelor intacte și oxidate din ceai verde a 
demonstrat următoarele rezultate (Fig. 2).

A. alternata. Cercetările au demonstrat că la ziua 3 de creștere pe mediu PDA, 
în cele 4 variante cu taninuri intacte din frunze de ceai verde și primele 3 variante cu 
taninuri oxidate – 0,002; 0,01; 0,05% diametrul coloniilor era, practic, la acelaș nivel 
cu martorul (27,8±0,9 mm). Inhibarea creșterii fungului s-a constatat în varianta cu 
taninuri oxidate - 0,05%, în cazul căreia diametrul a constituit 82,7% din martor. In 
ziua 6, cea mai pronunțată inhibare s-a înregistrat la concentrația 0,25% de taninuri 
intacte și taninuri oxidate, diametrul coloniilor constituind 89,0 și 86,2%, iar la ziua 9, 
în aceeași concentrație – 92,7 și 90,8% din martor.

F. oxysporum. La ziua 3 de creștere s-a observat inhibare statistic semnificativă 
în concentrația 0,05% de taninuri intacte, diametrul coloniilor prezentând 93,6% 
din martor, și în concentrațiile 0,05; 0,25% de taninuri oxidate, valorile caracterului 
analizat constituind 84,6 și 80,4% din martor. La ziua 6 nu s-au observat deosebiri 
semnificative între martor și variantele cu taninuri intacte, însă în concentrațiile 0,01; 
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0,05 și 0,25%, taninuri oxidate, deosebirile de varianta martor au fost pronunțate, 
diametrul constituind 90,6; 78,3 și 74,5% din martor. În ultima zi de creștere, toate cele 
4 variante cu taninuri intacte și primele 2 cu taninuri oxidate erau la nivelul martorului, 
iar la concentrații maxime – 0,05 și 0,25%, diametrul coloniilor a înregistrat valori de 
88,9 și 83,0% din martor.

Fig. 2. Influenţa extractelor taninice din ceai verde asupra creşterii radiale a unor 
fitopatogeni fungici. Pe orizontală: 1 – martor, 2, 3, 4, 5 – 0,002; 0,01; 0,05; 0,25% taninuri 
intacte din ceai verde, 6, 7, 8, 9 – 0,002; 0,01; 0,05; 0,25% taninuri oxidate din ceai verde.

F. solani. Ca și în cazul fungilor deja menționați, în ziua 3 cele mai eficiente 
concentrații au fost concentrația maximă de taninuri intacte – 0,25% și concentrațiile 
0,05; 0,25% de taninuri oxidate. În primul caz diametrul coloniilor a constituit 83,5%, 
iar în al 2-lea – 78,7 și 74,3%, respectiv, din martor. În ziua 6 s-a observat, practic, 
acelaș tablou, dar concentrația 0,25% de taninuri oxidate a fost mai eficientă, diametrul 
coloniilor constituind 64,0% din martor. În ziua 9, concentrațiile 0,25% de taninuri 
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intacte și 0,05; 0,25% de taninuri oxidate au manifestat eficiență, diametrul coloniilor 
constituind 90,7; 86,6 și 66,2% din martor. Astfel, oxidarea taninurilor extrase din ceai 
verde a contribuit la sporirea activității antifungice în cazul speciilor A. alternata, F. 
oxysporum și F. solani.

S-a observat că extractele din ceai verde – intact (t.i.) și oxidat (t.o). au determinat 
nu doar inhibarea creșterii liniare a coloniilor, dar dezvoltarea unui miceliu rarefiat, 
ceea ce a condus la diminuarea masei miceliene acumulate (Fig. 3).

 Fig. 3. Influența extractelor taninice intacte și oxidate din ceai verde asupra creșterii 
și dezvoltării coloniilor de F. oxysporum.

Concluzii
1. Randamentul procesului de extracţie a compuşilor taninici din frunze de ceai 

verde comercial este 27,7 %, iar valoarea conținutului total de compuşi polifenolici 
extraşi (metoda Folin-Ciocalteu) constituie 38,6 mg AG/g. 

2. Modificarea prin oxidare a extractelor din ceai verde este însoţită de o sporire 
esenţială a conţinutului total de grupări funcţionale acide, fapt confirmat şi de spectrele 
FTIR ale mostrelor cercetate.

3. Extractele taninice intacte din ceai verde au manifestat activitate antibacteriană 
(B. subtilis, P. fluorescens, E. amylovora, E. carotovora, X. campestris) în diapazonul 
de concentrații 0,07 ... 0,25%, iar oxidate – 0,017 ... 1,25%, ceea ce denotă că creșterea 
conținutului total de grupări funcționale (carboxilice şi fenolice) în procesul de oxidare 
a extractelor conduce la sporirea activității antibacteriene.

4.Oxidarea extractelor taninice din ceai verde a contribuit la sporirea semnificativă 
a activității antifungice (A. alternata, F. oxysporum, F. solani), manifestată prin 

Microbiologia şi Biotehnologia Microbiologia şi Biotehnologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

151

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

inhibarea creșterii coloniilor și micșorarea densității miceliului, în special în  
concentrația 0,25%.

Autorii aduc sincere multumiri dr. Maria Magher și cerc.șt.Victoria Șubina
pentru oferirea cu amabilitate a bacteriilor fitopatogene
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