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CĂRȚI NOI 

RECENZIE LA MONOGRAFIA 

„Stresul oxidativ și efectele lui asupra cianobacteriilor și microalgelor de interes 

biotehnologic” 

Autor: Cepoi Liliana, doctor în științe biologice. Tipografia Artpoligraf, 2021, 260 p., 

ISBN 978-9975-62-444-2. 

Stresul oxidativ este una dintre cauzele principale ale diverselor procese patologice, 

inclusiv a toxicității diferitor substanțe și condiții fizice. Reacțiile mediate de procesele 

oxidative sunt implicate în multiple aspecte ale activității vitale, cum ar fi respirația 

celulară, biosinteza proteinelor și lipidelor, metabolismul metalelor, biotransformarea 

xenobioticelor, fagocitoza corpurilor străine și alte reacții imune și inflamatorii. Studiul 

acestui fenomen este în centrul atenției oamenilor de știință de jumătate de secol, ceea 

ce a permis de a cunoaște unele dintre mecanismele de apariție și evoluție a lui, dar și 

efectele biologice, ce apar în organismele vii în condiții de stres oxidativ.  

Monografia „Stresul oxidativ și efectele lui asupra cianobacteriilor și 

microalgelor de interes biotehnologic” este o lucrare complexă, care reflectă diferite 

aspecte ale particularităților stresului la cianobacterii și microalge de interes 

biotehnologic. Lucrarea este structurată în 5 capitole, fiecare din ele fiind axat pe un 

aspect specific al stresului, atât în condiții de laborator, cât și în condiții de producere la 

mai multe tulpini de importanță biotehnologică – Arthrospira platensis CNMN-CB-11, 

Nostoc linckia CNM-CB-03, Porphyridium cruentum CNMN-AR-01, Haematococcus 

pluvialis CNMN-AV-03. 

Capitolul 1 are un conținut teoretic și prezintă o sistematizare a cunoștințelor cu 

referire la tipurile de radicali liberi, condițiile de formare a lor în sistemele vii, 

particularitățile specifice de generare și acțiune a radicalilor liberi și moleculelor reactive 

în celulele procariote și în diferite compartimente ale celulelor eucariote. De asemenea 

este prezentată viziunea cercetătorilor asupra clasificării speciilor reactive ale 

oxigenului, azotului și clorului, precum și asupra rolului radicalilor liberi în procesele 

fiziologice normale și patologice. O atenție aparte se atrage metodelor de studiu a 

radicalilor liberi în sistemele vii, atât celor directe, cât și celor indirecte. 

Capitolul 2 este dedicat particularităților protecției antioxidante și antiradicalice la 

cianobacterii și microalge. În condiții fiziologice normale formarea speciilor reactive ale 

oxigenului, asociată cu reacțiile mediate de procesele oxidative, este echilibrată de 

neutralizarea acestora de către sistemele antioxidante celulare. Protecția antioxidantă 

este realizată de o suită de compuși antioxidanți și sisteme enzimatice antioxidante, care 

protejează integritatea celulelor sau țesuturilor. Acest lucru este valabil și în cazul 

cianobacteriilor și microalgelor. În acest capitol noțiunea de antioxidanți este tratată în 

conformitate cu concepția modernă și include compușii capabili să prevină formarea 

radicalilor liberi, compușii capabili să înlăture radicalii formați și sistemele de reparare 

a daunelor provocate de radicali, cum ar fi, de exemplu, sistemul de eliminare a 

compușilor deteriorați în rezultatul oxidării lor spontane. În lucrare sunt prezentate mai 
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multe sisteme de clasificare a antioxidanților microalgelor și cianobacteriilor: după 

activitatea lor catalitică, după masa lor moleculară, după natura lor chimică, după 

mecanismul de acțiune, după nivelul de protecție a celulelor. Diversitatea enormă a 

substanțelor cu efect antioxidant prezente în celulele microalgelor și cianobacteriilor 

sunt descrise într-o formă concisă și clar sistematizată, pornind de la enzimele 

antioxidante, care sunt esențiale pentru organismele aerobe și în special pentru cele 

fotosintetizatoare și terminând cu antioxidanții cu masă moleculară joasă. 

Deoarece monografia este dedicată aspectelor stresului oxidativ la obiectele 

ficologice de importanță biotehnologică, mare atenție se acordă evidențierii 

particularităților de dezvoltare a acestui fenomen în sisteme biotehnologice închise pe 

durata ciclului vital. Este cunoscut faptul, că particularitățile ciclului vital la microalge 

și cianobacterii sunt determinate genetic, dar pot fi supuse anumitor fluctuații în 

dependență de diferiți factori, cum ar fi componența mediului nutritiv, intensitatea 

factorilor fizici, calitatea inoculumului. Capitolul 3 reflectă starea normală a statutului 

redox al două tulpini de cianobacterii (Arthrospira platensis și Nostoc linckia) și două 

de microalge (Porphyridium cruentum și Haematococcus pluvialis) de importanță 

biotehnologică în condiții optime pe durata unui ciclu vital ce derulează într-un sistem 

închis. Pe durata ciclului vital se schimbă condiția fiziologică, și vârsta culturii. Ca 

rezultat se modifică statutul redox și poate apărea un dezechilibru specii reactive - 

antioxidanți. Din aceste considerente este important, ca pe durata întregului ciclu vital al 

culturii nivelul substanțelor cu potențial antioxidant să fie menținut în limite normale. 

Cunoașterea particularităților fiziologice specifice fazelor ciclului vital este foarte 

importantă în cazul fluxurilor biotehnologice complexe, deoarece permit efectuarea 

manipulărilor necesare cu efecte scontate și fără scăderea calității biomasei ficologice ca 

urmare a stresului oxidativ. Acest capitol oferă informații prețioase despre 

particularitățile culturilor de microalge și cianobacterii la diferite etape ale ciclului vital 

și poate servi drept bază pentru decizii în aplicarea procedurilor de stimulare a proceselor 

biosisntetice.  

Capitolul 4 este consacrat evidențierii particularităților de dezvoltare a stresului 

tehnologic provocat de factori fizici și chimici la două cianobacterii de importanță 

industrială Arthrospira platensis și Nostoc linckia. Stresul este studiat în funcție de 

factorul care l-a provocat și faza ciclului vital la care intervine acțiunea, ori în care se 

monitorizează urmările acestei acțiuni. Este demonstrat, că efectele stresului provocat 

de modificarea temperaturii, durata fazei luminoase, salinitatea mediului și prezența 

factorilor chimici sunt în strânsă corelare cu particularitățile etapei ciclului vital. În acest 

capitol este arătată posibilitatea obținerii unor avantaje tehnologice, cum ar fi creșterea 

producției de biomasă și niveluri ridicate de ficobiliproteine și carbohidrați din biomasă, 

în condiții de stres moderat. În același timp se atrage atenția, că asemenea situații 

urmează a fi tratate cu atenție, deoarece sunt asociate cu un risc ridicat de acumulare de 

radicali liberi care rezultă din stresul indus.  

Capitolul 5 este dedicat unor aspecte de dezvoltare a stresului oxidativ în celulele 

cianobacteriilor și microalgelor la diferite tipuri de interacțiuni cu nanoparticulele. 

Capitolul este axat pe trei aspecte de bază: efectele nanoparticulelor asupra 

cianobacteriilor și microlagelor de interes biotehnologic; modificarea statutului redox al 

acestor obiecte pe durata realizării biosintezei nanoparticulelor și particularitățile 
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stresului oxidativ pe durata biofuncționalizării unor nanoparticule de sinteză industrială 

de către Arthrospira platensis și Porphyridium cruentum. Aspectul de biofuncționalizare 

a nanoparticulelor este analizat într-o abordare inovativă, când procesul se produce în 

celulele vii ale obiectelor ficologice și finalizează cu obținerea unor nanoparticule cu 

proprietăți noi în componența unei biomase ficologice calitative și sigure pentru uzul 

uman și animal. 

Monografia este adresată cercetătorilor din domeniul biotehnologiei, studenților 

tuturor ciclurilor de studii superioare, care studiază biologia. 
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