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Introducere

Antioxidanţii în calitate de compuşi care micşorează intensitatea oxidării radicalice 
şi neutralizează radicalii liberi, formează bariere succesive de protecţie în dependenţă 
de tipul mecanismului lor de acţiune. Unul din momentele importante în acţiunea 
antioxidanţilor este derularea în lanţ a reacţiilor antioxidative, cu formarea radicalilor 
intermediari mai puţin activi care sunt anihilaţi prin alte reacţii antioxidative cu 
implicarea altor compuşi activi. 

În prezent tot mai multe cercetări con rmă rentabilitatea utilizării mediului acvatic 
în producerea materiei prime pentru obţinerea antioxidanţilor naturali [8,11]. În 
calitate de surse de antioxidanţi sunt studiate unele cianobacterii şi microalge aşa ca 
Spirulina platensis, Chlorella vulgaris, Dunaliella salina, Haematococcus pluvialis,
Porphyridium cruentum ş.a. [2, 4, 5, 8, 11, 12].

Microalgele şi cianobacteriile sunt purtătorii unor complexe antioxidative cu 
o activitate superioară, datorită cărora a fost posibilă supravieţuirea şi evoluţia lor. 
Impactul mediului poluat asupra purităţii ecologice a materiei prime vegetale, sursă de 
substanţe antioxidante, favorizează tehnologiile  cologice în producerea substanţelor 
biologic active cu un spectru tot mai larg de utilizare [4, 8, 11]. Extractele din Spirulina 
platensis sunt utilizate în medicină în scopul reducerii efectelor tratamentului radiologic 
[13]. Biomasa de Porphyridium cruentum conţine mai multe componente cu proprietăţi 
pronunţat antioxidante. Printre acestea sunt enzimele antioxidante, complexul 
glutationic, pigmenţii  cobilinici şi carotenoizii, polizaharidele sulfatate, ş.a. Fiecare 
din aceste componente au mecanisme variate de acţiune antioxidativă şi se includ pe 
căi diferite în procesele de eliminare a radicalilor liberi. Astfel, antioxidanţii obţinuţi 
din biomasa algei Porphyridium cruentum au fost testaţi în calitate de component 
antioxidativ în procesarea alimentelor. Activitatea antioxidantă a extractelor etanolice 
(96%) din biomasa de Porphyridium cruentum determinată cu utilizarea sistemului-
model β-caroten-linoleat este superioară activităţii antioxidanţilor sintetici BHA 
(hidroxianizol butilat) şi BHT (hidroxitoluen butilat) [11]. Polizaharidele sulfatate din 
biomasa de Porphyridium deasemenea manifestă acţiune antioxidantă care se realizează 
în baza activităţii de eliminare a radicalilor [14]. 

Scopul cercetărilor efectuate a constat în aprecierea activităţii antioxidante şi 
antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum pentru selectarea variantelor 
optimale de obţinere a preparatelor policomponente cu activitate antioxidantă şi 
antiradicalică în baza diverselor mecanisme de reducere şi de inhibare a producerii de 
radicali. 
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Materiale şi metode

În calitate de materie primă a fost utilizată biomasa lio lizată de Porphyridium 
cruentum CNM-AR-01. Pentru obţinerea extractelor hidro-etanolice din biomasa 
algală au fost selectate concentraţiile de etanol: de 10%, 20%, 40%, 55%, 65%, 75% 
şi 96%. Extractele hidro-etanolice au fost obţinute în condiţii de temperatură (18-200C) 
constantă la agitaţie permanentă. Raportul dintre biomasă şi solvent a fost de 1:10 
(w:v), iar timpul de extragere – de 24 ore. Extractele obţinute au fost standartizate la 1 
mg/ml substanţă uscată. 

Activitatea antiradicalică a extractelor a fost determinată spectrofotometric cu 
utilizarea radicalilor DPPH (2,2-diphenil-1-picrilhidrazil) [1] şi ABTS (2,2 azinobis 
3-ethylbenzothiazoline-6- acid sulfonic) [10].

Activitatea antioxidantă a fost determinată spectrofotometric în baza reacţiei de 
reducere a reagentului fosfomolibdenic [9]. În calitate de echivalent a fost utilizat 
acidul ascorbic.

Conţinutul fenolilor a fost determinat în baza reacţiei Folin-Ciocalteu [12]. În 
calitate de echivalent a fost utilizat acidul galic.

Rezultate şi discuţii

Pentru obţinerea complexelor antioxidante din materia primă vegetală tot mai 
frecvent este utilizat etanolul în calitate de solvent. [2]. În cazul cercetărilor de testare 
a componentelor cu acţiune antioxidantă, concentraţiile variate de etanol utilizate au 
permis stabilirea concentraţiei optimale a alcoolului etilic pentru obţinerea extractelor 
cu activitate antioxidantă maximală [7]. 

În acest studiu în calitate de solvent de asemenea a fost utilizat etanolul de diverse 
concentraţii în scopul obţinerii unui preparat hidro-etanolic complex care să conţină 
atât componente hidro le, cât şi lipo le. Pentru stabilirea potenţialului antioxidant 
şi antiradicalic al extractelor obţinute au fost adaptate şi aplicate metodele uzuale 
nespeci ce de determinare a activităţii antioxidante. Astfel, pentru stabilirea activităţii 
antioxidative a extractelor a fost utilizată metoda reducerii reagentului fosfomolibdenic 
care stabileşte capacitatea structurilor componente active de a participa în reacţiile de 
oxido-reducere în calitate de reducător. Rezultatele sunt prezentate în  gura 1.

Activitatea antioxidantă în extractele hidro-etanolice variază de la 1,06 mmol până 
la 8,29 mmol acid ascorbic/mg substanţă activă. Putem a rma existenţa unei corelări 
lineare (R2= 0,8622) dintre concentraţia etanolului utilizat şi activitatea antioxidantă. 
Datele obţinute vorbesc în favoarea utilizării concentraţiilor mai mari de alcool 
etilic în cazul determinării activităţii antioxidative prin metoda reducerii reagentului 
fosfomolibdenic.

Pentru stabilirea abilităţii componentelor active din extractele obţinute de a 
participa la reacţiile de anihilare a radicalilor prin mecanismul antiradicalic donor de 
hidrogen, a fost utilizat radicalul DPPH. Rezultatele testului antiradicalic ( g.2) au 
arătat capacitatea extractelor etanolice cu concentraţia etanolului de 10-20% de a reduce 
radicalul DPPH în proporţie de 40%. Extractele de 55% şi 70% etanol reduc radicalul 
DPPH cu aproximativ 20%, iar extractele de 40%, 65% şi 96% etanol au activitate 
antiradicalică de la 10% la 13% inhibiţie. Coe cientul de corelare dintre activitatea 
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antiradicalică a extractelor şi concentraţia etanolului este destul de mic R2=0,5417. 
Scăderea activităţii antiradicalice a avut loc brusc, (cu 70% faţă de extractul de 10%) la 
nivelul extractului de 40% etanol. Reabilitarea activităţii antiradicalice în continuare, 
odată cu creşterea concentraţiei etanolului, a fost neînsemnată. Prin urmare, extractele 
din biomasa de Porphyridium au capacitatea de a reduce radicalii liberi, iar componentele 
antiradicalice active se conţin în extractele cu conţinut minim de etanol.

Fig. 1. Activitatea antioxidantă (mmol acid ascorbic/mg substanţă activă) a extractelor 
din Porphyridium determinată prin metoda reducerii reagentului fosfomolibdenic.

Fig. 2. Activitatea antiradicalică (% inhibiţie) a extractelor din Porphyridium prin 
metoda de reducere a radicalului DPPH

Una din cele mai uzuale metode de determinare a activităţii antiradicalice este 
reacţia de reducere a radicalului cation ABTS+˙. Pentru extractele obţinute din biomasa 
de Porphyridium care prezintă un complex de principii biologic activi, este importantă 
posibilitatea determinării capacităţii de a participa la reacţiile de anihilare a radicalilor 
liberi prin mecanismul reacţiei de reducere (donor de electroni). Testul este speci c atât 
pentru componentele liposolubile, cât şi pentru cele hidrosolubile. Rezultatele obţinute 
( gura 3) demonstrează o activitate antiradicalică superioară a tuturor extractelor faţă de 
radicalul ABTS. Extractul de 10% etanol inhibă 65% din radicalul ABTS, iar extractul 
de 20% alcool produce 45% inhibiţie. Ca şi în cazul testului DPPH, extractul de 40% 
etanol este mai puţin activ, manifestând un efect antiradicalic de doar 33% inhibiţie. 
Extractele de 55% şi 70% etanol au activitate antiradicalică similară de 40% inhibiţie. 
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Fig. 3. Activitatea antiradicalică (% inhibiţie) a extractelor din Porphyridium prin 
metoda de reducere a radicalului ABTS

Dependenţa dintre concentraţia etanolului în extractele din Porphyridium şi 
activitatea de reducere a radicalului ABTS este identică cu dependenţa înregistrată în 
cazul testului de reducere a radicalului DPPH. Coe cientul de corelare este mic R2= 
0,5544, iar scăderea capacităţii antiradicalice a extractului de 40% etanol este mai puţin 
drastică (cu 50% vs de extractul etanolic de 10%). Prin urmare, extractele din biomasa 
de Porphyridium au capacitatea de a reduce radicalii liberi prin mecanismul transferului 
de hidrogen şi a transferului de electroni, iar componentele active antioxidative se 
conţin în extractele cu concentraţia minimă de etanol. 

Determinarea capacităţii de reducere a radicalului ABTS dă posibilitatea stabilirii
coe cientului TEAC (Trolox echivalent antioxidant capacity) care este utilizat în 
compararea activităţii antioxidante a diferitor tipuri de extracte din biomasa vegetală cu 
omiterea naturii solventului. În calitate de antioxidant de referinţă se testează troloxul- 
tocoferol hidrosolubil. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Activitatea antioxidantă calculată în Trolox echivalent mmol/g substanţă 
activă a extractelor hidro-etanolice din Porphyridium cruentum

Extractele etanolice, concentraţia etanolului, %

10 20 40 55 65 70 96

2,14 ± 0,02 1,60 ± 0,06 1,19 ± 0,1 1,42 ± 0,04 1,30 ± 0,06 1,40± 0,06 1,18 ± 0,08

Datele privind testul TEAC permit compararea activităţii antioxidante a 
extractelor cercetate obţinute din microalga Porphyridium cruentum cu TEAC a 
extractelor obţinute din alt tip de biomasă şi care sunt propuse sau sunt deja utilizate 
în calitate de antioxidanţi în industria alimentară sau sunt introduse în formulele 
preparatelor nutraceutice. În tabelul 2 prezentăm datele obţinute la testarea extractelor 
etanolice din biomasa de Spirulina platensis şi Nostoc linckia [2]. 

Tabelul 2. Activitatea antioxidantă calculată în Trolox echivalent mmol/g substanţă 
activă a extractelor etanolice din Spirulina platensis şi Nostoc linckia [2]

Extractele etanolice, concentraţia etanolului, %

10 20 40 55 65 70

Spirulina 2,18±0,02 1,52±0,06 1,33±0,1 1,80±0,04 1,29±0,06 2,82±0,08

Nostoc 3,22±0,05 1,52±0,08 1,55±0,02 1,69±0,10 1,55±0,07 2,58±0,08
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Datele prezentate au demonstrat o activitate antioxidantă asemănătoare, cu excepţia 
extractelor din cianobacterii obţinute cu utilizarea concentraţiilor mari ale etanolului, 
unde valorile TEAC sunt superioare. Prin urmare, extractele obţinute din biomasa 
cianobacteriilor au activitate antioxidantă mai mare. Coe cientul TEAC determinat 
pentru Porphyridium cruentum este mai aproape de TEAC stabilit pentru unele plante 
[3] şi indică valori superioare pentru extractele cu concentraţiile mici ale alcoolului 
etilic. 

 Prin urmare, a fost demonstrată posibilitatea utilizării extractelor din microalge ca 
potenţiali antioxidanţi naturali ecologic inofensivi.

În extractele obţinute a fost determinat conţinutul fenolilor. Pentru aceasta a fost 
utilizată metoda reducerii reagentului Folin-Ciocalteu. 

Din rezultatele prezentate în  gura 4 se stabileşte dependenţa inversă dintre 
concentraţia etanolului şi concentraţia fenolilor, coe cientul de corelare  ind R2=0,6797. 
Concentraţia fenolilor scade odată cu creşterea concentraţiei etanolului. În principiu, 
reagentul Folin-Ciocalteu nu este speci c numai pentru cuanti carea componentelor 
fenolice deoarece el poate   redus şi de unele componente ca proteinele, acidul 
ascorbic ş.a. Concentraţiile mari ale etanolului extrag unele componente fenolice care 
au activitate antioxidantă mare dar care se manifestă prin mecanisme diferite de cel al 
transferului de electroni care este realizat de β-caroten şi tocoferol.

Fig. 4. Activitatea antioxidantă (mmol acid galic/mg substanţă activă) a extractelor 
din Porphyridium prin metoda de reducere a reagentului Folin-Ciocalteu

Dacă comparăm metoda determinării conţinutului fenolilor ca metodă de 
determinare a capacităţii de reducere a reagentului Folin-Cioaclteu cu metoda de testare 
a capacităţii de reducere a radicalului ABTS (testul TEAC), obţinem o corelare vădită 
care se exprimă prin coe cientul de corelare de R2=0,9563 ( gura 5).

Coe cientul de corelare mare permite introducerea metodei date în lista metodelor 
uzuale, simple în utilizare şi în adaptare la tipul extractelor, pentru determinarea 
activităţii antioxidante [6]. 

Studiul dat a stabilit că extractele etanolice de 10%-20% au cea mai mare capacitate 
de a reduce reagentul Folin-Ciocalteu, care este de 5-6 mmol acid galic/mg substanţă 
activă. Activitatea antioxidantă scade pentru extracetle etanolice de 40% - 96%, 
valoarea minimă  ind de 2,89 mmol acid galic/mg substanţă activă pentru extractul de 
96% etanol. 
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Fig. 5. Corelarea concentraţiei 
fenolilor (mmol acid galic/mg) cu 

TEAC

Prin urmare, prin metodele utilizate, cu excepţia determinării activităţii antioxidante 
prin metoda reducerii reagentului fosfomolibdenic, a fost stabilită capacitatea 
componentelor extractelor etanolice din biomasa de Porphyridium cruentum de a 
participa la reacţiile de oxido-reducere prin mecanismul donor de electroni.

În concluzie se poate a rma că Porphyridium cruentum poate   utilizat în calitate 
de sursă de substanţe cu activitate antioxidativă şi antiradicalică, iar etanolul de diferite 
concentraţii este un solvent portivit pentru a extrage componentele antioxidative din 
biomasa algală.

Metodele non-speci ce de determinare a activităţii antiradicalice sunt reprezentative 
şi informative în cazul extractelor etanolice din biomasa de Porphyridium, iar metoda 
de determinare a fenolilor în baza reacţiei de reducere a reagentului Folin-Ciocalteu 
poate   utilizată în calitate de metodă de determinare a activităţii antioxidative.

Referinţe

Brand-WilliamsW., Cuvelier M.E., Berset C.1.  Use of a Free Radical Method to Evaluate 
Antioxidant Activity. //Lebensmittel-Wissenschaft und –Technologie/Food Science and Technology, 
1995, vol. 28, p. 25-30.

Cepoi L., Rudi L., Miscu V., Cojocari A., Chiriac T., Sadovnic D.2.  Antioxidative activity of ethanol 
extracts from Spirulina platensis and Nostoc linckia measured bz various method. Analele Universităţii 
din Oradea, 2009, V XVI/2, p. 43-48.

Craciunescu O., Buzgariu W., Buiculescu R., Coroiu V., Moldovan L. 3. Evaluation of radioprotective 
capacity of green tea (Camellia sinensis) polyphenols. //Romanian Biological Sciences, 2005, vol. 3-4, p. 
20-27.

Herrero M., Martin-Alvarez P.J., Senõrans F.J., Cifuentes A., Ibañez E.4.  Optimization of 
accelerated solvent extraction of antioxidants from Spirulina platensis microalga. //Food Chemistry, 2005, 
vol. 93, p. 417–423.

Hua-Bin Li, Ka-Wing Cheng, Chi-Chun Wong, King-Wai Fan, Feng Chen, Yue Jiang.5.  Evaluation 
of antioxidant capacity and total phenolic content of different fractions of selected microalgae. //Food 
Chemistry, 2007, vol. 102, p. 771–776.

Magalhães L.M., Segundo M.A., Reis S., Lima,José L.F.C.6.  Methodological aspects about in vitro 
evaluation of antioxidant properties.// Analytica Chimica Acta, 2008, vol. 613, p. 1-19.

Mao Lin-Chun, Xin Pan, Fei Que, Xue-Hua Fang.7.  Antioxidant properties of water ant ethanol 
extracts from hot air-dried and freeze-dried daylily  owers. European Food Research and Technology, 
2006, 222: 236t-241.



120

Plaza M., Cifuentes A., Ibáñez E.8.  In the search of new functional food ingredients from algae. //
Trends in Food Science & Technology, 2008, vol. 19, p. 31-39.

Prieto P., Pineda M., Aguilar M. 9. Spectrophotometric Quantitation of Antioxidant Capacity 
through the Formation of a Phosphomolybdenum Complex: Speci c Application to the Determination of 
Vitamin E1. Analytical Biochemistry, 1999, vol. 269, p. 337–341.

Re R., Pellegrini N., Proteggente A., Pannala A., Yang M., Rice-Evans C.10.  Antioxidant activity 
applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. //Free Radical Biology & Medicine, 
1999, vol. 26(9/10), p. 1231-1237.

Rodriguez-Garcia I., Guil-Guerrero J.L.11.  Evaluation of the antioxidant activity of three 
microalgal species for use as dietary supplements and in the preservation of foods. Food Chemistry 108 
(2008) 1023–1026. 

Roginsky V., Lissi E.A.12.  Review of methods to determine chain-breaking antioxidant activity in 
food. //Food Chemistry, 2005, vol. 92, p. 235-254.

Samarth R.,Panwar M., Kumar M., Soni A., Kumar M, Kumar.13.  Evaluation of antioxidant and 
radical-scavenging activities of certain radioprotective plant extracts. //Food Chemistry , 2008, vol. 106, 
p. 868–873.

Tannin-Spitz T., Bergman M., van-Moppes D., Grossman S.14.  Antioxidant activity of polysaccharide 
of the red microalga Porphyridium Sp. //Journal of Applied Phycology, 2005, v 17, p. 215-222.

STANDARDIZAREA PROCEDURII DE CONSERVARE
A TULPINILOR DE ACTINOMICETE PĂSTRATE ÎN COLECŢIA 

NAŢIONALĂ DE MICROORGANISME NEPATOGENE. 
INFLUENŢA UNOR METODE DE CONSERVARE II. 

ASUPRA MENŢINERII CARACTERELOR CULTURALE ŞI 
PROPRIETĂŢILOR ANTIMICROBIENE PENTRU TULPINILE DE 

STREPTOMICETE DIN COLECŢIE

Stepanov Vitalie, Burţeva Svetlana, Postolachi Olga,
Sîrbu Tamara, Tolocichina Svetlana, Slanina Valerina

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Inroducere

Păstrarea viabilităţii şi stabilizarea particularităţilor taxonomice pentru tulpinile 
conservate în cadrul colecţiilor naţionale de microorganisme prezintă un mare interes 
atât din punct de vedere fundamental, cât şi practic. Cercetătorii microbiologi permanent 
studiază e cacitatea diferitelor metode de conservare îndelungată asupra menţinerii 
caracterelor morfologo-culturale şi activităţii producenţilor de substanţe biologic active 
[1, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21].

Actinomicetele reprezintă o sursă bogată de antibiotice şi alte substanţe biologic 
active. Păstrarea viabilităţii şi menţinerea caracterelor  ziologo-biochimice a 
actinomicetelor în condiţii de anabioză reprezintă un proces destul de di cil de realizat, 
această grupă de microorganisme caracterizându-se printr-un grad înalt de variabilitate 
[8, 9, 11, 15, 20, 23]. În practica de laborator sunt cunoscute mai multe metode de 
păstrare a tulpinilor de actinomicete, dintre care pot   enumerate următoarele: păstrarea 
pe medii nutritive agarizate [20], în stare îngheţată la t0 -20-300C [3], în glicerină 
de 15,0% [1], sub un strat de ulei mineral [6, 19, 20, 21, 22, 23], lio lizată [4, 18], 
crioconservată [5, 7]. 


