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Rezumat
Lucrarea de față prezintă rezultatele investigațiilor de selectare a variantelor optimale
de obţinere a preparatelor policomponente cu activitate antioxidantă şi antiradicalică din
biomasa cianobacteriei Nostoc linckia CNM-CB-03. Au fost determinate concentrațiile
optimale ale etanolului de 50-55% și cele de 70-96%. Durata de extracţie de 12 ore este
tehnologic optimală pentru obținerea de extracte antioxidante din biomasa nativă de
nostoc. Aplicarea acestor conditii de extragere asigură obținerea extractelor cu un înalt
nivel al activității antioxidante.
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Introducere
În ultimii ani, din motive de siguranţă, există o cerere tot mai mare pentru

antioxidanţi naturali care sunt utilizaţi pentru a preveni deteriorarea oxidativă a
produselor alimentare și pentru a minimiza daunele oxidative în celulele vii. Este
studiată și propusă spre aplicare materia primă vegetală în calitate de sursă de substanțe
cu activitate antioxidantă [3]. Organismele acvatice devin și ele atractive pentru
cercetările de selectare a producătorilor de antioxidanți [10, 11]. Astfel, sunt propuse
unele produse de origine microalgală în calitate de antioxidanți în procesarea produselor
alimentare [1, 8, 12, 16]. Cianobacteriile, de asemenea devin atractive și în calitate de
producători de antioxidanți, în special evidențiindu-se spirulina [4, 7, 15].

În scopul de a identifi ca noi surse sigure şi necostisitoare de antioxidanţi naturali sunt
iniţiate studii privind evaluarea cianobacteriilor genului Nostoc din punctul de vedere
al capacităţii antioxidante în scopul utilizării lor în calitate de  surse biotehnologice de
antioxidanţi [6]. Peste 40 de specii de Nostocales, majoritatea dintre care făcînd parte
din genurile Anabeana și Nostoc produc peste 120 de produse biologic active (metaboliţi
secundari) cu activitate anticancerigenă, antifungică, antibacteriană, antivirală şi, nu în
ultimul rînd, antioxidantă şi antiradicalică. Tulpina Nostoc linckia CNM-CB-03 nu
este toxică ca marea majoritate a cianobacteriilor care produc cianotoxine cu efecte
citotoxice pronunţate.

Nostoc linckia conține în componența biomasei fi cobiliproteine, enzime antioxi-
dante, pigmenți și alte substanțe cu activitate antioxidantă înaltă, care pot fi  extrase și
purifi cate pentru utilizare practică [2, 5, 9, 14].  Pornind de la ideea produselor naturale,
tehnologiile intensive care sunt aplicate pentru obținerea produselor cu efect antioxi-
dant, trebuie să satisfacă unele cerințe. Astfel, sunt preferenţiale tehnologiile cu aplica-
rea extragerii non-toxice. În acest context o importanţă aparte are alegerea solventului
utilizat pentru extragerea principiilor antioxidante din biomasa cianobacteriei [13].
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Etanolul rămâne a fi  cel mai convenabil solvent: este ieftin, reutilizabil, netoxic
și considerat conform uzului uman şi prietenos mediului. Extractele obţinute pot
fi  utilizate în mod direct sau în calitate de materie primă pentru tehnologiile de
obţinere a preparatelor. Fiind un solvent polar etanolul este capabil să extragă mai
efi cient componentele celulare. Nu în ultimul rînd, alcoolul este un conservant
bun, astfel evitîndu-se reacţiile Mayard (browning reactions) pe parcursul păstrării
produselor obţinute.

Scopul prezentului studiu a constat în selectarea variantelor optimale de obţinere
a preparatelor policomponente cu activitate antioxidantă şi antiradicalică din biomasa
cianobacteriei Nostoc linckia.

Materiale şi metode
Obiect al studiului a fost tulpina cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et

Flah CNM-CB-03 depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a
R. Moldova. Cianobacteria a fost cultivată pe mediu de nutriţie Gromov 6 optimizat cu
următoarea componenţă [15]: macroelemente (g/l) - KNO
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- 0,009; EDTA - 4,75, în baloane Erlenmayer cu menţinerea următorilor parametri: pH-
ul 6,8-7,2, la temperatura de 25-27 oC, intensitatea luminii de 2000-3000 lx și agitare
periodică lentă. Cantitatea de inoculum a fost de 0,2 g/l în recalcul la BAU.

În scopul obţinerii extractelor complexe cu activitate antioxidantă din biomasa
cianobacteriei Nostoc linckia aceasta din urmă a fost colectată la ziua 10-a de cultivare
cînd cultura discontinue de Nostoc linckia intră în fază staţionară, pentru a evita procesul
de acumulare deteriorativă a radicalilor în biomasă.

Activitatea antioxidantă a fost determinată cu aplicarea radicalului ABTS
(2,2 azinobis 3-etilbenzotiazoline-6-sulfonic acid) formarea căruia este generată de
persulfatul de potasiu [17]. Se prepară soluţia stoc a reagentului ABTS de 7 mM în apă
deionizată. Persulfatul de potasiu se adăugă în concentraţia de 2,45 mM. Reagenţii se
amestecă în proporţii de 1:1 pentru formarea radicalului ABTS. Reacţia de formare a
radicalului ABTS decurge la întuneric, la temperatura camerei timp de cel puţin 12-16
ore. Soluţia de lucru a ABTS se prepară din soluţia stoc de ABTS, care se  dizolvă în
etanol sau apă distilată până la stabilizarea absorbanţei de 0,700 ± 0,020  la 734 nm.
Amestecul reagent constă din 0,3 ml soluţie etanolică extract antioxidant şi 2,7 ml
soluţie ABTS. Reacţia de decolorare decurge la temperatura camerei timp de 6 minute.
Valoarea testului a fost prezentată în % inhibiție radical.

Rezultate şi discuţii
În cadrul experiențelor au fost monitorizați doi parametri principali: concentrația

soluției etanolice, utilizate pentru extragere și durata procesului. Pentru obţinerea
extractelor complexe din biomasa nativă de Nostoc linckia au fost folosite zece
concentraţii de etanol: de 20%, 30%, 40%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 80% şi 96%,
iar  durata extragerii a fost de 6 ore, 12 ore şi 24 ore.

Raportul dintre biomasă şi solvenţi a fost de 10 mg:2 ml. Procesul a fost
realizat în condiţii de temperatură constantă (18-200C) şi la agitaţie permanentă.
Extractele au fost separate de biomasă prin centrifugare la 3000g timp de 8 min.
În extractele obţinute a fost determinată activitatea antioxidantă cu aplicarea
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testului ABTS. Reducerea radicalului ABTS se face în baza mecanismului
transferului de hidrogen (H.) şi electroni (e-), iar testul este specifi c atât pentru
componentele hidrosolubile, cât şi pentru cele liposolubile.  Rezultatele obţinute sunt
prezentate în fi gura 1.

Analiza rezultatelor testului ABTS, aplicat extractelor obţinute în 6 ore a determinat
tendinţa de creştere a activităţii antioxidante a extractelor în două serii. Prima serie
corespunde extractelor cu concentraţia etanolului de la 20% la 55%, iar a doua serie
corespunde extractelor cu concentraţia etanolului de la 60% la 96%. În primul caz,
creşterea activităţii antioxidante porneşte de la 15% inhibiţie ABTS, determinată pentru
extractul alcoolic de 20%. Extractul din nostoc de 55% etanol reduce 27% din ABTS. În
al doilea caz, activitatea antioxidantă a extractului de 60% este de 21% inhibiţie ABTS
şi creşte până la 35% inhibiţie ABTS, caracteristică extractului etanolic de 96%.

Extractele obţinute în 12 ore au înregistrat o activitate antioxidantă mai mare
comparativ cu primul lot. Astfel,  activitatea antioxidantă a extractelor de 20%, 30%,
este de  22-24% inhibiţie ABTS.

Figura 1. Activitatea antioxidantă (% inhibiţie ABTS) a extractelor etanolice din
biomasa  de Nostoc linckia CNM-CB-03 în depedenţă de timpul de extracţie (6 ore, 12
ore, 24 ore ).

Pentru lotul de extracte, obţinute în 24 ore, creşterea activităţii antioxidante
a extractelor din biomasa de nostoc a fost determinată pentru cele de 50% şi 96%
concentrație etanol. Pentru celelalte tipuri de extracte, durata de extracţie peste 12 ore
reduce din activitatea antioxidantă a lor.

Pentru extractele etanolice, obţinute din biomasa de nostoc în  6 ore, extractele
de 55% şi 96% prezintă cea mai mare activitate antioxidantă de 27% şi 35% inhibiţie
ABTS.

Pentru extractele etanolice, obţinute din biomasa de nostoc în 12 ore, extractele
de 50%, 70%, 80% şi 96% prezintă cea mai mare activitate antioxidantă de 28 - 34%
inhibiţie ABTS, iar în cazul celor  obţinute în 24 ore, extractul de 50% a redus 32%
radical ABTS. Extractele de 70%, 80% şi 96%, obţinute în mod identic (24 ore de
extracţie) au determinat valori identice ale activităţii antioxidante, care este de 32%
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inhibiţie ABTS. Extractele etanolice de 60% şi 80% au prezentat valori similare ale
activităţii antioxidante care nu variază în dependență de durata de extracție. Activitatea
antioxidantă a extractelor de 60% este de 22% inhibiţie ABTS, iar  activitatea antioxidantă
a extractelor de 80% a înregistrat 31% inhibiţie ABTS. În scopul obţinerii extractelor
cu activitate antioxidantă sporită din biomasa de nostoc, cu  utilizarea etanolului în
calitate de extractant, cele mai convenabile sunt concentraţiile alcoolului de 50%, 70,
80 şi 96%.

Cea mai mare activitate antioxidantă, în majoritatea cazurilor, a fost înregistrată
pentru extractele obţinute prin extracţia de 12 ore. Durata extracţiei de 12 ore este
optimală pentru obţinerea de extracte antioxidante.

Pentru a stabili rolul determinant al alcoolului a fost efectuată analiza corelaţională
dintre activitatea antioxidantă a extractelor şi concentraţia alcoolului etilic utilizat.

În cazul duratei de extragere de 6 ore, corelarea dintre concentraţia
etanolului şi valorile testului ABTS este înaltă, coefi cientul de determinare fi ind
R2= 0,81  (Figura 2).

Fig. 2. Activitatea antioxidantă a extractelor etanolice din biomasa de Nostoc linckia
CNM-CB-03 după 6 ore de extracţie.

Prin urmare, în condiţiile de extragere cu durata procesului de 6 ore, concentraţia
etanolului determină activitatea antioxidantă a extractelor obţinute. Extractul etanolic
de 96% prezintă cea mai mare valoare a testului antioxidant ABTS şi este de 35%
inhibiţie. Valori între 20%-25% inhibiţie ABTS au fost stabilite pentru extractele din
nostoc de 40%, 50% şi 60%, 65%, 70% etanol. Valori de 15% inhibiţie ABTS sunt
specifi ce extractelor de 20% şi 30% alcool etilic. Concentraţia de 55% etanol şi cele de
80-96% etanol sunt cele mai indicate în obţinerea de extracte antioxidante din biomasa
de nostoc în condiţiile extracţiei de 6 ore.

Extractele obţinute în 12 ore au valori ale testului antioxidant mai mari de
20% inhibiţie ABTS (Figura 3).

Extractul etanolic de 96% prezintă, ca și în cazul extractelor de 6 ore, cea mai
mare valoare a testului antioxidant ABTS şi este de 34% inhibiţie. Dependenţa dintre
concentraţia alcoolului, utilizat la extragere şi valorile testului ABTS este exprimată
prin coefi cientul de determinare de R2= 0,60. Prin urmare în 60% de cazuri, în condiţiile
de extragere timp de 12 ore, concentraţia alcoolului etilic determină activitatea
antioxidantă a extractelor. Concentraţiile de 50-55% etanol şi cele de 70-96% etanol
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sunt cele mai indicate în obţinerea de extracte antioxidante din biomasa de nostoc în
condiţiile extracţiei de 12 ore.

Figura 3. Activitatea antioxidantă a extractelor etanolice din biomasa de Nostoc linckia
CNM-CB-03 după 12 ore de extracţie.

Figura 4. Activitatea antioxidantă a extractelor etanolice din biomasa de Nostoc linckia
după 24 ore de extracţie.

În cazul duratei de extragere de 24 ore, corelarea dintre concentraţia etanolului
şi valorile testului ABTS este exprimată prin coefi cientul de determinare de R2= 0,58
(Figura 4). Activitatea antioxidantă a extractelor nu depăşeşte 33% inhibiţie radical, dar
nu au fost stabilite valori ale testului ABTS sub 15% inhibiţie.

Extractul din biomasa de nostoc, obţinut prin extragerea cu etanol de 50% a arătat
cea mai mare valoare a testului ABTS. Creşterea concentraţiei alcoolului etilic cu 5-15%
a redus activitatea antioxidantă a extractelor. Pentru extractele etanolice de 70%, 80%
şi 96%, valorile testului ABTS sunt identice de 32% inhibiţie radical. Concentraţiile
de 50% etanol şi cele de 70-96% etanol sunt cele mai indicate în obţinerea de extracte
antioxidante din biomasa de nostoc în condiţiile extracţiei de 24 ore. Prin urmare factorul
concentraţiei etanolului este unul determinant în obţinerea extractelor antioxidante din
biomasa de nostoc.
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Concluzii:
Concentrațiile etanolului de 80% și 96% determină activitatea antioxidantă1.

sporită pentru extractele obținute în 6, 12 și 24 ore.
Concentraţia de 50%-55% etanol este determinantă în obţinerea de extracte2.

antioxidante din biomasa de nostoc în condiţiile extracţiei de 6, 12 și 24 ore.
Concentraţia etanolului este unul din factorii determinanți în obţinerea3.

extractelor antioxidante din biomasa de nostoc.
Durata de extracţie de 12 ore este avantajoasă pentru obținerea de extracte4.

antioxidante din biomasa nativă de nostoc.
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