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Introducere

Ficobiotehnologia reprezintă o direcţie importantă a ştiinţei biotehnologice moderne, 
care se ocupă de elaborarea tehnologiilor de obţinere a preparatelor biologic active 
pentru medicină şi farmaceutică din biomasa unor cianobacterii şi microalge, cea mai 
cercetată şi valori cată biotehnologic  ind cianobacteria Spirulina platensis. Printre 
avantajele biotehnologice demonstrate ale spirulinei pot   enumerate: cheltuielile mici 
la cultivare, toleranţa faţă de diverşi factori ai mediului înconjurător, durată scurtă 
a perioadei de cultivare, productivitatea sporită şi gradul înalt de asimilare de către 
organismul uman şi animal [11, 12]. Utilizarea biomasei de spirulină în calitate de 
materie primă pentru obţinerea preparatelor medicamentoase reprezintă o direcţie 
prioritară în  cobiotehnologie [9, 12].  

În acest sens şi-a dovedit e cienţa şi este deja valori cat biopreparatul cianobacterian 
BioR [10]. De o incontestabilă actualitate şi valoare sunt cercetările asupra mecanismelor 
de acţiune asupra organismului a remediului cianobacterian BioR forti cat cu diferiţi 
compuşi biologic activi, ceea ce permite obţinerea remediilor direcţionate pentru 
pro laxia şi tratarea afecţiunilor de diferită etiologie. 

Publicaţiile ştiinţi ce la care am avut acces, nu ne-au furnizat informaţii despre 
existenţa unor studii detaliate privind in uenţa remediului BioR asupra nivelului de 
dipeptide histidinice concentrate în ţesuturile excitabile şi care predomină cantitativ în 
ţesutul musculaturii scheletice. Dintre aceste dipeptide cea mai studiată este carnozina 
(β-alanil-L-histidina). Rolul principal al carnozinei şi derivaţilor săi este protejarea 
ţesuturilor excitabile de acţiunea nocivă a radicalilor liberi, ea având o acţiune 
antioxidantă marcată [1, 4, 5]. 

Numeroase studii au demonstrat, atât la nivel de ţesuturi cât şi de organe, că 
carnozina posedă nu numai proprietăţi puternice antioxidante dar şi speci ce cum 
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ar   cea de agent imunomodulator şi neurotransmiţător, chelator de metale grele şi 
modulator al activităţii enzimatice, manifestă efecte antihipertensive şi antineoplazice. 
Există studii care demonstrează e cienţa carnozinei în tratamentul cataractei senile şi 
accelerarea vindecării rănilor super ciale şi arsurilor la nivelul pielii [1, 5, 7, 14]. 

Deosebit de relevantă este acţiunea de protejare a carnozinei împotriva deteriorărilor 
celulare induse de  oxidul de azot, fapt demonstrat într-un studiu unde s-a examinat 
protecţia realizată de carnozină împotriva morţii celulare din culturile de celule 
astrogliale induse de oxidul nitric (NO). A fost găsită o corelaţie între protecţia celulelor 
şi activitatea carnozinei de anihilare a  radicalilor liberi ai azotului. În plus, autorii au 
demonstrat o interacţiune directă a dipeptidei cu NO [2].

În ceea ce priveşte rolul biologic al carnozinei şi NO în diferite stări patologice, 
acesta a fost elucidat mai detaliat în patologia ţesutului muscular (tulburări ale inervaţiei, 
distro a musculară progresivă, poliomielită, etc.). Astfel, în diverse miopatii paralel 
cu perturbările funcţionale ale muşchilor scheletici, scade conţinutul de carnozină şi 
cel al nitric oxid sintetazei neuronale (nNOS), iar corijarea acestor dereglări ar putea 
constitui una din posibilele strategii al tratamentului e cient al afecţiunilor musculaturii 
scheletice [8, 13, 14]. 

Scopul studiului a fost de a cerceta in uenţa remediului BioR asupra modi cărilor 
ontogenetice ale conţinutului de dipeptide histidinice şi oxid nitric în ţesutul muscular 
sheletic în stresul oxidativ indus prin administrarea de durată a tetraclorurii de carbon 
- CCl

4
. 

Materiale şi metode

Experienţele au fost efectuate pe 100 şobolani masculi albi fără pedigriu divizaţi 
în trei categorii de vârstă: tineri (2 luni), adulţi (6 luni) şi bătrâni (18 luni), care au 
format următoarele loturi de cercetare: lotul I – animale intacte (martor); lotul II – 
animale cărora li s-a modelat stresul oxidativ (SO) prin administrarea soluţiei 50% 
CCl

4 
în doza 1,0 ml/kg masă corporală, bisăptămânal, timp de 8 săptămâni; lotul III 

– animale cu SO + BioR 1 mg/kg masă corporală; lotul IV – animale cu SO+ BioR 2 
mg/kg masă corporală. Remediul medicamentos BioR a fost administrat intramuscular, 
în volumul de 0,5 ml, timp de 10 zile. Animalele din lotul 2 cărora li s-a modelat 
SO au primit intramuscular soluţie 0,9% NaCl timp de 10 zile. Remediul BioR a fost 
obţinut în Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM de către academicianul  
Valeriu Rudic [11].  La 24 ore după ultima injectare animalele au fost sacri cate sub 
narcoză uşoară cu eter dietilic. Ţesutul muscular a fost extras, eliberat de tendoane 
şi oase, şi supus triturării până la starea de praf în azot lichid în piuliţa de porţelan. 
Aprecierea conţinutului de carnozină şi nivelul oxidului nitric (NO) în ţesutul muscular 
a fost estimat conform procedeelor descrise [6]. Rezultatele obţinute au fost evaluate 
statistic conform criteriului t-Student cu ajutorul programului StatsDirect (StatsDirect 
Ltd., 2001).

Rezultate şi discuţii

Rezultatele cercetării dinamicii ontogenetice ale conţinutului de carnozină în 
ţesutul muscular al animalelor de laborator sunt expuse în tabelul 1. După cum reiese 
din tabel, în condiţii  ziologice normale se înregistrează o tendinţă de diminuare a 
concentraţiei de carnozină în ţesutul muscular pe parcursul dezvoltării ontogenetice 
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ale organismului, dar aceste modi cări nu au avut relevanţă statistică. Excepţie 
constituie animalele bătrâne la care nivelul de carnozină este mai jos cu 14 % decât la 
animalele tinere, deosebirile  ind statistic veridice (p<0,05). Datele obţinute se a ă în 
concordanţă cu rezultatele unor cercetători care de asemenea au înregistrat în ţesutul 
muscular o diminuare a conţinutului de carnozină în ontogeneză, fenomen valabil şi 
pentru afecţiunile ţesutului muscular [7]. 

Inducerea stresului oxidativ (SO) prin intoxicare cu CCl
4

provoacă modi cări 
neunivoce ale concentraţiei de carnozină în ţesutul muscular la animalele de diferită 
vârstă: dacă la animalele tinere se constată o creştere statistic concludentă a conţinutului 
de carnozină cu +18%, apoi la cele adulte are loc diminuarea veridică a indicelui 
respectiv cu -16%, iar la animalele bătrâne avem o diminuare mai pronunţată cu - 46% 
(p<0,001). În aşa fel, CCl

4
 manifestă o acţiune nocivă mai pronunţată la animalele 

bătrâne, decât la cele adulte şi tinere. Reducerea conţinutului de carnozină în ţesutul 
muscular scheletic, stabilită în cercetările noastre are ca rezultat suprimarea funcţiilor 
biologice unice ale dipeptidei - cea de antioxidant intracelular hidro l, care protejează 
celulele de efectele nocive ale speciilor reactive ale oxigenului (SRO), inclusiv, cele 
induse de  compuşii carbonilici, acumularea cărora reprezintă manifestarea  biochimică 
majoră ale îmbătrânirii [4, 5].   

Administrarea bioremediului BioR în ambele doze animalelor tinere pe fundalul 
intoxicaţiei cu CCl

4
 conduce la diminuarea conţinutului de carnozină în raport cu 

animalele netratate, totodată nivelul acesteia practic se normalizează. La animalele 
adulte intoxicate cu CCl

4
  cura de tratament cu BioR în ambele doze s-a dovedit a   

ine cientă, deoarece aceasta  a condus la diminuarea pronunţată a parametrului cercetat 
sub valorile lotului cu patologia netratată. Reducerea nivelului de carnozină sub 
in uenţa BioR ar putea   rezultatul epuizării rezervelor de această dipeptidă, deoarece 
carnozina este un scavenger potent nu numai al SPO, dar şi al NO [4, 14].

La animalele bătrâne intoxicate cu CCl
4
 după cura de BioR în doza 1 mg/kilocorp 

conţinutul de carnozină practic se normalizează, ceea ce se datorează evident restabilirii 
rezervelor de dipeptidă în ţesutul muscular prin efectele pozitive ale tratamentului 
aplicat. La dublarea dozei de BioR (2mg/kg) are loc o creştere vădită, veridică statistic 
cu 18% a compusului histidinic faţă de lotul animalelor intoxicate cu CCl

4
, totuşi nivelul 

carnozinei continuând să persiste la valori reduse în raport cu indicele martor.
Astfel, rezultatele cercetărilor efectuate demonstrează efectul pozitiv al remediului 

cianobacterian BioR care manifestă proprietatea de a reduce de citul de carnozină la 
animalele bătrâne în SO provocat de intoxicaţia cu CCl

4
 şi chiar de a restabili conţinutul 

de dipeptidă în ţesutul muscular. Mecanismele prin care  remediul cianobacterian BioR 
induce aceste efecte rămân necunoscute în ciuda faptului că acest preparat este un 
antioxidant bine documentat care inactivează e cient  speciile reactive ale oxigenului 
şi azotului. 

De menţionat faptul că, carnozina poate modula expresia proteinelor stresului 
şi sinteza NO, ambii aceşti compuşi pot  stimula eliminarea proteinelor modi cate 
oxidativ prin  intermediul sistemului proteazomal sau prin alte mecanisme [2, 14].

Rezultatele de determinare a conţinutului de NO în ţesutul muscular la diferite 
perioade ale ontogeniei postnatale ale animalelor la intoxicarea cu CCl

4
 şi la 

administrarea remediului BioR sunt ilustrate în tabelul 2. 
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Tabelul 1. Conţinutul de carnozină în ţesutul muscular la diferite perioade ale 
ontogeniei postnatale, la intoxicaţia cu CCl4 şi la administrarea remediului BioR.

Lotul
Condiţii de 
experiment

Carnozina, μmol/s·g ţesut
animale tinere animale adulte animale bătrâne

I Martor
6,02±0,16

100%
5,91±0,26

100%
5,18±0,33#

100%

II CCl
4

7,08±0,35 **
118%

4,98±0,27* ###

84%
2,80±0,14** ###  

54%

III
CCl

4
+BioR

1 mg/kg
5,64±0,27xxx

94%
 3,06±0,22*** xx ###

52%
4,65±0,20 xx ###

90%

IV
CCl

4
+BioR

2 mg/kg
5,83±0,18xx

97%
3,05±0,11*** xx ###

52%
3,30±0,18** xx###

64%
Notă: * − diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-martor, p<0,05; ** - p<0,01;  *** - 

p<0,001. x - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul animalelor intoxicate cu CCl
4
, p<0, 05;   xx- 

p<0, 01; xxx- p<0, 001;  ### - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul animalelor tinere, p<0,001.

După cum se vede, în condiţii  ziologice normale, pe parcursul ontogeniei 
postnatale, odată cu înaintarea în vârsta, are loc diminuarea concentraţiei de NO, la 
animalele adulte valorile acestui indice  ind cu 16% mai inferioare comparativ cu 
animalele tinere( p<0, 05), cel mai mic nivel înregistrându-se la animalele bătrîne 
(reducere cu  44% faţă de cel speci c şobolanilor tineri).

Tabelul 2. Conţinutul oxidului nitric în ţesutul muscular la diferite perioade ale 
ontogeniei postnatale, la intoxicarea cu CCl

4
 şi la administrarea remediului BioR.

Lotul
Condiţii de 
experiment

NO, nmol/s·g ţesut

animale tinere animale adulte animale bătrâne

I     Martor
643,7±31,1 

100%
539,4±22,5#

100%
425,2±18,8### 0

100%

II CCl
4

619,7±37,1
96%

555,5±10,3
103%

112,5±9,8***
26%

III
BioR

1 mg/kg
388,9±17,5***

60%
762,6±36,3 **#

141%
347,6±22,1 *

82%

IV
BioR

2 mg/kg
543,3±39,0

84%
624,0±58,7

116%
496,5±18,3 *

117%
Notă: * − diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-martor, p<0,05; 

 ** - p<0,01;  *** - p<0,001; x - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul 
animalelor intoxicate cu CCl

4
, p<0, 05;   xx- p<0, 01; xxx- p<0, 001; # - diferenţă statistic 

semni cativă faţă de lotul de animale tinere, p<0,05;  ## - p<0,01;  ### - p<0,001; 
0 - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul animalelor adulte, p<0, 05.

SO produs prin intoxicarea cu CCl
4
provoacă modi cări pronunţate ale concentraţiei 

de NO în ţesutul muscular doar la animalele bătrâne, în acest caz înregistrându-se o 
diminuare marcată a cantităţii de NO, care era aproape de 4 ori mai joasă decât nivelul 
înregistrat în lotul martor.  Rezultatele cercetărilor efectuate demonstrează că după cura 
de tratament cu BioR în doza 1 mg/kilocorp conţinutul de NO se reduce cu 40% la  
animalele tinere intoxicate cu CCl

4
, (p>0,01), iar la dublarea dozei de preparat acest 

indice s-a majorat până la 543,3±39,0, ceea ce este cu 16% mai inferior de cât valorile 
martorului.

La animalele adulte intoxicate cu CCl
4
 cura de tratament cu BioR în doza 1 mg/

kilocorp  a condus la creşterea pronunţată a valorilor parametrului cercetat care  depăşea 
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cu 41% valorile lotului martor. Doza dublă de preparat (2 mg/kilocorp) induce o creştere 
neveridică a conţinutului de NO în ţesutul muşchilor în condiţiile SO.

La animalele bătrâne intoxicate cu CCl
4
 după medicaţia cu BioR în doza 1 mg/

kilocorp se constată o creştere substanţială a conţinutul de NO, dar care era cu 18% mai 
inferior comparativ cu martorul. La dublarea dozei de BioR (2mg/kg) are loc nu numai 
restabilirea conţinutului de NO, dar şi o creştere statistic veridică cu 17% a nivelului 
acestuia în raport cu indicele martor. Creşterea nivelului de NO în ţesutul muscular sub 
in uenţa remediului cianobacterian BioR s-ar putea datora proprietăţii acestuia de a 
induce expresia nitric-oxid sintetazei endoteliale (eNOS), fapt demonstrat în literatură 
[3]. Această constatare poate avea implicaţii importante pentru  dezvoltarea pe viitor a 
tratamentului farmacologic al bolilor musculaturii striate. 

Astfel, compuşii care induc creşterea NOS sau expresia izoenzimei neuronale – 
nNOS, prezente în cantităţi sporite în musculatura striată sau compuşii care optimizează 
producţia de NO de către NOS existente, cum ar   L-arginina, ar putea, de asemenea, 
exercita efecte terapeutice considerabile.

Concluzii

1. Stresul oxidativ indus prin intoxicare cu CCl
4

provoacă modi cări neunivoce ale 
concentraţiei de carnozină în ţesutul muscular pe parcursul ontogeniei postnatale: la 
animalele tinere se constată o creştere concludentă a conţinutului de carnozină, iar la 
cele adulte şi bătrâne are loc diminuarea veridică a indicelui respectiv.

2. Remediul cianobacterian BioR in uenţează pozitiv asupra stresului oxidativ 
produs  de intoxicarea cu CCl

4
,ceea ce se manifestă la animalele tinere prin normalizarea 

conţinutului de carnozină, iar la animalele bătrâne efectul pozitiv al preparatului se 
explică prin proprietatea acestuia de a micşora de citul de carnozină şi chiar de a 
restabili conţinutul de dipeptidă în ţesutul muscular.

3. În condiţii  ziologice normale, pe parcursul ontogeniei postnatale, are loc 
diminuarea concentraţiei de NO, cel mai mic nivel înregistrându-se la animalele bătrîne 
(reducere cu - 44% faţă de cel speci c şobolanilor tineri). Intoxicaţia cu CCl

4
provoacă 

modi cări pronunţate ale concentraţiei de NO în ţesutul muscular doar la animalele 
bătrâne, în acest caz înregistrându-se o diminuare pronunţată a cantităţii de NO.

4. Administrarea remediului cianobacterian BioR în diferite doze in uenţează 
neunivoc conţinutul de NO la animalele tinere în condiţiile stresului oxidativ produs de 
intoxicarea cu CCl

4
: doza 1 mg/kilocorp condiţionează micşorarea, iar dublarea dozei 

de preparat contribuie la majorarea acestui indice până la valori apropiate de cele ale 
martorului. La animalele adulte şi bătrăne tratamentul cu BioR conduce la creşterea 
substanţială a conţinutul de NO datorită , probabil, capacităţii acestui preparat de a 
restabili activitatea NO-sintazei în ţesutul muscular.
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Introducere

 Numeroase cercetări de ultimă ora s-au axat pe studiul substanţelor biologic active 
de origine naturală cu efecte adaptive, modulatoare, terapeutice, etc. Un interes deosebit 
ca obiect de cercetare îl reprezintă cianobacteria Spirulina platensis. Preparatele din 
această cianobacterie se caracterizează prin conţinut important de proteine, aminoacizi 
indispensabili, acid γ-linolenic, vitamine, polizaharide, minerale, etc. [9]. Actualmente 
a crescut numărul comunicărilor referitor la efectele terapeutice ale preparatelor din 
Spirulina platensis în afecţiuni ca diabetul zaharat, artrita, anemia, cancerul, bolile 
cardiovasculare etc. [4, 6, 1, 3]. Sunt bine cunoscute şi efectele antioxidante ale 


