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Rezumat
Cercetările actuale vizează utilizarea cianobacteriei Nostoc linckia în calitate de materie
primă pentru producerea de antioxidanţi. Determinarea capacităţii antiradicalice a
extractelor din biomasa de Nostoc linckia s-a efectuat cu utilizarea radicalului DPPH∙ şi
radicalului cation ABTS∙+. Rezultatele testelor DPPH şi ABTS pentru extractele hidrice
corelează cu fazele de creştere a culturii staţionare de Nostoc linckia şi sunt reprezentative
în studiul activităţii antioxidante pe parcursul ciclului vital.
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Introducere
În ultima perioadă interesul în ceea ce priveşte alternativa naturală în schimbul a

tot ceea ce este obţinut prin sinteză chimică este tot mai mare. Substanţele naturale
cu proprietăţi antioxidante şi antiradicalice capătă o aplicare tot mai largă în industria
alimentară, cosmetică, şi, în special, în cea farmaceutică în calitate de remedii
efi ciente în contracararea acţiunii nefaste a radicalilor liberi şi în stoparea proceselor
prooxidante, care generează diferite stări patologice [1-5]. Remarcăm că utilizarea
antioxidanţilor sintetici este tot mai limitată datorită activităţii lor suspectate ca
şi promotori de carcinogeneză, precum şi de o respingere certă a consumatorilor a
aditivilor alimentari sintetici. Astfel, administrarea de antioxidanţi naturali are o
importanţă majoră şi perspective benefi ce pronunţate în menţinerea statutului redox
normal al organismului.

Cianobacteriile, printre care şi speciile genului Nostoc, de rând cu faptul că sunt
cunoscute ca biofertilizatori, posedă un potenţial imens în calitate de surse pentru
producerea de antioxidanţi care însumează enzime antioxidante, pigmenţi, polizaharide
funcţionale, vitamine, compuşi fenolici, etc. [6-11]. Valoarea cianobacteriilor ca sursă
de antioxidanţi naturali este în continuare consolidată prin uşurinţa relativă de purifi care
a compuşilor ţintă. Totodată, activitatea antioxidantă pronunţată a cianobacteriilor este
datorată şi distribuţiei lor cosmopolite, de unde evolutiv au fost înzestrate cu mult mai
multe mecanisme de menţinere a viabilităţii decât orice alte organisme biologice.

În condiţii metabolice normale, cianobacteriile ca unicele procariote capabile de
fotosinteză produc în mod constant oxigen molecular, iar în procesul respiraţiei necesită
prezenţa acestuia ca acceptor fi nal de electroni. Aceste procese redox sunt corelate
cu formarea speciilor reactive de oxigen SRO (superoxid anionul O

2
•-, peroxidul

de hidrogen H
2
O

2
, radicalul OH∙ şi oxigenul singlet 1O

2
), considerate drept produşi
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inevitabili ai prezenţei oxigenului molecular în celulă. În consecinţă, principalele surse
generatoare de SRO la cianobacterii sunt lanţul fotosintetic şi cel respirator transportor
de electroni, şi însuşi fotosistemul I şi fotosistemul II la nivelul membranelor tilacoidale.
Orice condiţie fi ziologică (de ex. vârsta culturii, exigenţele de mediu) ce induce un
dezechilibru în ansamblul de reacţii producătoare de putere reducătoare (NADPH)
şi de energie (ATP) va genera specii reactive de oxigen, iar efectul lor cumulativ va
determina instalarea unui stres oxidativ.

Din moment ce starea redox a celulei şi lanţul transportor de electroni modulează
multe procese celulare esenţiale, şi SRO sunt o parte integrantă a unor reţele de
semnalizare, nivelul celular al diferitelor specii reactive de oxigen trebuie să fi e bine
controlat. Pentru a menţine statutul antioxidant pe parcursul creşterii şi dezvoltării,
cianobacteriile adoptă numeroase mecanisme care îşi găsesc expresia în modifi cări în
antenele lor colectoare, evoluţia în tranziţiile de stare, schimbări în stoichiometria PS
II la PS I, disiparea excesului de energie pe cale non-fotochimică de către pigmenţii
accesorii ca fi cobiliproteine şi, drept bariere mai avansate, enzime pentru detoxifi ere,
activarea unor gene, respectiv apariţia unor noi produse de biosinteză implicate în
rezistenţă şi asigurarea supravieţuirii [12-14].

Nu în ultimul rînd, caracterele morfologice ale cianobacteriilor fi lamentoase
(teaca mucopolizaharidică, hormogonii, achinetele, heterocistele) intervin ca şi factori
de adaptabilitate la condiţiile de mediu şi determină iniţierea proceselor de migrare
(evadare) şi motilitate, precum şi apariţia unor compartimente caracteristice ce preiau
anumite funcţii când este afectată integritatea celulară. În consecinţă, multitudinea de
strategii întreprinse de cianobacterii pentru a stopa formarea ori propagarea SRO se
refl ectă în activitatea biosintetică a culturii. Astfel, intensitatea sintezei componentelor
cu acţiune antioxidantă şi antiradicalică se modifi că esenţial pe parcursul ciclului de
dezvoltare a culturii. Raportul cantitativ al acestor principii biologic active determină
caracterul acţiunii antioxidante a biomasei şi respectiv a extractelor sau a preparatelor
complexe obţinute în baza acestei biomase. În scopuri biotehnologice este foarte
importantă stabilirea perioadelor de recoltare optime pentru obţinerea unui complex
antioxidant efi cient.

Scopul cercetarilor refl ectate în acest articol constă în monitorizarea evoluţiei
statutului antioxidant al cianobacteriei Nostoc linckia pe parcursul ciclului vital cu
aplicarea testelor nespecifi ce de determinare a activităţii antioxidante.

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.

Mediu de nutriţie Gromov 6 optimizat cu următoarea componenţă [15]:
macroelemente (g/l) - KNO

3
-0,5; K

2
HPO

4
-0,45; NaHCO

3
-0,05; MgSO

4
·7H

2
O-0,1;

CaCl
2
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microelemente (mg/l) - ZnSO
4
·7H
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4
 – 2; H
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BO

3
 - 0,85;

(NH
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O

24
·4H
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O-2,25; FeSO
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·7H

2
O – 4; Co(NO

3
)

2
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2
O - 0,009; EDTA - 4,75.

Cultivarea a fost efectuată în baloane Erlenmayer cu menţinerea următorilor
parametri: pH-ul 6,8-7,2, temperatura 25-27 oC, intensitatea luminii de 2000-3000 lx,
agitare periodică lentă. Cantitatea de inoculum a fost de 0,2 g/l în recalcul la BAU.
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Obţinerea extractelor. Extractul hidric şi cel alcoolic au fost obţinute prin extragere
în apă şi, respectiv, în alcool de 96 % reieşind din raportul biomasă (g): extractant (ml)
de 1,0/10.

Determinarea capacităţii antiradicalice cu utilizarea radicalului DPPH·.
Radicalul DPPH∙ (1,1 difenil-2-picril hidrazil de culoare violetă), utilizat în calitate

de substrat, este redus prin adiţionare de atomi de hidrogen cu obţinerea de 1,1 difenil-
2-picril hidrazină de culoare galbenă [16]. Concentraţia radicalului DPPH∙ în soluţia de
lucru, precum şi durata reacţiei sunt individuale şi se determină pentru fi ecare caz în
parte în dependenţă de natura substanţei antioxidante şi a solventului utilizat.

Reducerea valorilor extincţiei (% inhibiţie) a soluţiei DPPH se calculează conform
ecuaţiei: % Inhibiţie═(AbsDPPH - AbsPROBA)/AbsDPPH*100.

Determinarea capacităţii antiradicalice cu utilizarea radicalului cation ABTS·+.
Metoda de testare a capacităţii antiradicalice cu aplicarea ABTS (2,2 azinobis

3-etilbenzotiazolină-6-acid sulfonic) este cunoscută şi utilizată pe larg pentru stabilirea
activităţii antioxidante a substanţelor indiferent de natura lor [17]. În baza metodei
date se determină activitatea antioxidantă atât a substanţelor pure, cât şi a complexelor
antioxidante. Radicalul ABTS∙+ este generat prin oxidarea ABTS (2,2 azinobis
3-etilbenzotiazolină-6- acid sulfonic) cu persulfat de potasiu şi este redus prin adiţionare
de atomi de hidrogen. Formula de calcul este identică cu cea pentru testul DPPH.

Rezultate şi discuţii
Culturile microbiene statice sunt caracterizate prin stabilitatea ciclului vital, care

poate fi  refl ectat în forma unui grafi c – curba de creştere. Cunoaşterea evoluţiei populaţiei
microbiene are o deosebită importanţă pentru stabilirea perioadelor de recoltare
industrială atât a biomasei, cât şi a metaboliţilor primari şi secundari. Productivitatea este
unul din parametrii principali ce caracterizează creşterea şi dezvoltarea cianobacteriilor.
Pe reprezentarea grafi că a dinamicii acumulării de biomasă în cultura statică de Nostoc
linckia pot fi  evidenţiate fazele specifi ce, cunoaşterea cărora are o importanţă majoră
pentru biotehnologie (fi g. 1).

Figura 1. Curba de creştere la
cianobacteria Nostoc linckia.

Faza lag, în cursul căreia are loc reprogramarea metabolică a culturii, este în
cazul nostocului redusă la limite imperceptibile, deoarece a fost utilizat un inoculum
consistent, iar inocularea acestuia s-a facut în mediu de cultură identic cu cel în care a
fost cultivată cultura din inoculum. Faza de latenţă, ca şi faza de accelerare a ritmului
de creştere nu pot fi  înregistrate ca fl uctuaţii a cantităţii de biomasă.
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Pentru cultura statică de Nostoc linckia faza de multiplicare exponenţială este
progresivă pînă la ziua 9 de cultivare, ceea ce presupune o creştere a culturii la o rată
constantă până la epuizarea substanţelor nutritive din mediu de cultivare. Pe curba de
creştere, la sfîrşitul fazei exponenţiale, se evidenţiază o perioadă de încetinire a ritmului
de creştere a tulpinii, după care cultura intră în faza staţionară (rata de creştere 0).

Ciclul vital al culturii statice de Nostoc linckia relevă un model de creştere
caracteristică, iar durata optimă din punct de vedere biotehnologiс este de 12 zile.
Modifi cările cantitative ale biomasei pe parcursul ciclului vital sunt însoţite de
schimbări calitative importante. Pentru a monitoriza ce schimbări intervin pe parcursul
ciclului vital la nivelul activităţii biosintetice au fost efectuate testele nespecifi ce de
determinare a activităţii antioxidante a extractelor etanolice şi hidrice din biomasa de
nostoc. Rezultatele testelor de activitate antioxidantă refl ectă răspunsul antioxidant al
culturii la cerinţele fi ziologice pe parcursul ciclului vital.

Potenţialul antioxidant al extractelor din biomasa de nostoc a fost evaluat cu
aplicarea a doi radicali nonbiologici DPPH∙ şi ABTS∙+. Reducerea radicalilor DPPH∙

şi ABTS∙+, care indică acumularea substanţelor cu efect antioxidant, se face în baza
mecanismului transferului de hidrogen (H.) şi electroni (e-). Testul DPPH este aplicabil
pentru a compara sau pentru a monitoriza evoluţia activităţii antioxidante în obiectele
biologice ori pentru a determina efi cienţa tipului de solvent utilizat pentru a extrage
componentele antioxidante.  A fost stabilit că pe durata ciclului vital, valoarea activităţii
antioxidante a fracţiilor hidrosolubile din biomasa de nostoc oscilează în limitele a 24-
35 % inhibiţie radical DPPH∙ (fi g. 2).

Figura 2. Activitatea antiradicalică a extractelor hidrice din biomasa de Nostoc
linckia pe parcursul ciclului vital.

Activitatea antioxidantă pentru extractele hidrice din biomasa de Nostoc linckia
evaluată prin testul DPPH a înregistrat un nivel mediu de inhibiţie de aproximativ
28-30 % pe durata ciclului vital. Fluctuaţiile ce se produc pe parcursul perioadei de
cultivare, determinate de o majorare sau o scădere a procentului de inhibiţie de la
aceste valori, evidenţiază necesitatea adaptării culturii de nostoc în fazele de creştere
şi, respectiv, răspunsul antioxidant al culturii la modifi cările metabolice cauzate de
procesele de creştere şi dezvoltare. Cele mai mari valori, de 33 - 35 % inhibiţie radical
DPPH∙, au fost înregistrate pentru extractele hidrice obţinute în zilele 4-7 ale ciclului de
cultivare, ce caracterizează faza exponenţială de creştere a nostocului considerată una
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cu activitate biosintetică sporită. O reducere pronunţată a radicalului DPPH∙ în prima
zi după inocularea culturii (de la 24 % inhibiţie până la 34 % inhibiţie), se explică prin
activarea mecanismelor de adaptare metabolică la noile condiţii ale mediului. Faza
de accelerare a ritmului de creştere (ziua a 4-a) este marcată de o creştere a inhibiţiei
radicalului DPPH∙ de la 28,7 la 33 %, iar faza de încetinire a ritmului de creştere
care precede faza staţionară (ziua a 8-a) se caracterizează prin scăderea nivelului de
reducere a radicalului DPPH∙ de la 35 % la 28,2 %. Totodată, la ziua a 10-a de cultivare,
cînd cultura este pe platou, fracţiile hidrosolubile au manifestat o inhibiţie de 32 % a
radicalului DPPH∙. Modifi cările produse în etapa de declin au infl uenţat potenţialul
antioxidant al biomasei şi, ca rezultat, extractele hidrice obţinute la ziua a  12-a de
cultivare au prezentat cele mai mici valori de 24 % inhibiţie radical DPPH∙.

A fost stabilit că rezultatele testului DPPH aplicat în studiul extractelor hidrice din
biomasa de Nostoc linckia corelează cu fazele de creştere. Valorile maxime ale testului
DPPH au fost înregistrate în ziua 1 (faza lag), ziua 4 (faza de accelerare a ritmului de
creştere), ziua 7 (mijlocul fazei exponenţiale) şi ziua 10 (faza staţionară).

Astfel, prin salturi ale inhibiţiei radicalului DPPH sunt marcate momentele cruciale
în dezvoltarea culturii de nostoc – trecerea de la o condiţie fi ziologică la alta. Rezultatele
obţinute confi rmă faptul că testul DPPH refl ectă obiectiv modifi cările statutului
antioxidant a fracţiilor hidrosolubile din biomasa nostocului.

Extractele hidrice obţinute în baza biomasei de nostoc au manifestat, de asemenea,
o capacitate înaltă de reducere a radicalului cation ABTS∙+ pe durata întregului ciclul
vital (fi g. 2). Ca şi în cazul testului DPPH, testul ABTS permite sesizarea fazei de
latenţă la începutul ciclului vital. Astfel, extractele hidrice obţinute din biomasa de
nostoc, colectată în prima şi a doua zi de cultivare, au manifestat un nivel comparativ
redus de inhibiţie a radicalului ABTS∙+ (65 şi 66 %, respectiv). După perioada de
adaptare a culturii la condiţiile noi de mediu se observă tendinţa de sporire a activităţii
antioxidante a extractelor hidrice din biomasa de nostoc, care atinge maximul în ziua 7
cu o valoare de 73,9 % inhibiţie radical ABTS∙+. De remarcat că valorile înregistrate în
faza exponenţială de creştere a cianobacteriei Nostoc linckia corespund cu rezultatele
altor cercetători, care au fost obţinute în screening-ul activităţii antioxidante a unor
tulpini de cianobacterii şi microalge. Astfel, a fost stabilit că extractele din Nostoc
muscorum asigură un nivel de aproximativ 70 % inhibiţie radical ABTS∙+ [1].  Creşterea
activităţii antioxidante determinată prin testul ABTS, începînd cu ziua a 4-a de
cultivare, este specifi că fazei de creştere exponenţială, caracterizată prin intensifi carea
activităţii biosintetice şi, respectiv, prin formarea de SRO, ceea ce intensifi că sinteza
componentelor antioxidante. În faza staţionară, extractele hidrice manifestă o activitate
antioxidantă de 66-69 % inhibiţie radical ABTS. În continuare, a fost studiată activitatea
antioxidantă a extractelor etanolice obţinute din aceeaşi biomasă de nostoc pe durata
ciclului vital. Testele DPPH şi ABTS relevă un nivel mai mic de reducere comparativ
cu cel înregistrat de extractele hidrice, iar activitatea antioxidantă nu este marcată de
fl uctuaţii valorice importante pe parcursul fazelor de creştere, cu excepţia creşterii
activităţii în primele 24 h ce caracterizează momentul inoculării culturii (Fig. 3).

În cazul testului DPPH, activitatea antioxidantă a extractelor etanolice din biomasa
de nostoc a înregistrat un procent mediu de inhibiţie de aproximativ 14-17 % pe durata
ciclului vital.
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Figura 3. Activitatea antiradicalică a extractelor etanolice din biomasa de Nostoc
linckia pe parcursul ciclului vital.

 Valorile testului ABTS sunt cuprinse în limitele 33-37 % inhibiţie în faza
exponenţială de creştere. Se observă o stabilitate a activităţii antioxidante prezentată
de extractele etanolice din biomasa de nostoc. Prin urmare, ponderea componentelor
antioxidante solubile în alcool poartă un caracter stabil şi constant care nu ar depinde
de etapa de dezvoltare a culturii statice. La etapa de iniţiere a creşterii culturii, testele
DPPH şi ABTS refl ectă o singură modifi care evidentă pe parcursul căreia are loc
o creştere spectaculoasă în ziua 1 (cu 20 % în cazul testului ABTS), ce se explică
prin aceleaşi mecanisme de adaptare metabolică ca urmare a inoculării culturii.
Decalajul înregistrat în etapa de declin a culturii (26 % inhibiţie radical ABTS) se
explică prin activarea proceselor de deteriorare a componentelor celulare ca rezultat al
îmbătrînirii culturii.

Rezultatele testelor pentru extractele etanolice nu sunt atât de informative, precum
cele refl ectate de aceste teste pentru extractele hidrice din biomasa de nostoc.

Concluzii
Modifi carea activităţii antioxidante a extractelor din biomasa de Nostoc linckia pe

durata ciclului vital refl ectă modifi cările fi ziologice care au loc pe parcurs.
Rezultatele testelor DPPH şi ABTS pentru extractele hidrice corelează cu fazele de

creştere a culturii staţionare de Nostoc linckia, sunt reprezentative în studiul activităţii
antioxidante pe parcursul ciclului vital şi permit evidenţierea fazelor care nu pot fi
depistate în mod evident prin modifi cări ale cantităţii de biomasă.

În scopul obţinerii preparatelor cu efect antiradicalic din biomasa de Nostoc linckia
este indicat de a efectua colectarea biomasei la etapele de trecere de la o fază la alta,
când are loc o creştere a capacităţii de inhibiţie a radicalilor liberi sau în faza de creştere
exponenţială cînd această activitate este constantă şi stabilă.

Aplicarea testelor de reducere a radicalilor DPPH∙ şi ABTS∙+ permite explorarea
efi cientă a potenţialului antioxidant a obiectului biotehnologic în studiu şi, ca rezultat,
propunerea unor scheme biotehnologice complexe de obţinere a substanţelor bioactive
cu efect antioxidant.
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