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Rezumat

A fost apreciată posibilitatea de aplicare a metodelor nespecifi ce de determinare a
activităţii antioxidante în calitate de metode informative care permit monitorizarea
evoluţiei statutului antioxidant la  porphyridium pe durata cultivării. A fost stabilit că
metodele nespecifi ce de determinare a activităţii antioxidante în baza principiului de
reducere a radicalilor non-biologici ABTS şi DPPH sunt informative şi pot fi  aplicate în
calitate de teste de determinare a statutului antioxidant la porfi ridium pe durata cultivării.
Testul Folin-Ciocalteu poate fi  aplicat în calitate de metoda de determinare a activităţii
antioxidante, determinată de componentele fenolice ale biomasei de porfi ridium.
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Introducere

Obţinerea antioxidanţilor naturali din organismele acvatice este o problemă
ştiinfi fi că actuală cu aspecte practice bine conturate [10, 13]. În această ordine de
idei, microalgele şi cianobacteriile sunt obiecte de perspectivă, datorită faptului, că
biomasa lor conţine numeroase structuri cu activitate antioxidantă pronunţată cum sunt
fi cobiliproteinele, prezente în calitate de pigmenţi fotosintetici auxiliari, carotenoizii
şi clorofi la a, enzimele antioxidante, polizaharidele funcţionale, acizii graşi polienici,
tocoferolii.  Toate aceste  componente sunt capabile să formeze complexe antioxidante
efi ciente [8, 14, 16]. Raportul cantitativ al acestor substanţe biologic active determină
caracterul acţiunii biomasei sau a preparatelor complexe, obţinute în baza acestei
biomase, contra speciilor reactive de oxigen [1, 2].

Elaborarea metodelor efi ciente de extragere a componentelor cu acţiune antioxidantă
din biomasa microalgală de asemenea prezintă un domeniu de interes teoretic şi practic.
Este important, ca aceste metode să asigure inofensivitatea biologică a preparatelor
obţinute, de aceea este preferabilă aplicarea procedeelor de extragere ecologice, cu
utilizarea solvenţilor netoxici [4, 7]. Pornind de la faptul, că proprietăţile polare ale
componentelor menţionate diferă în limite largi, este efi cientă şi rentabilă utilizarea
extragerii etanolice, care oferă posibilitatea obţinerii extractelor active, dar şi de
evidenţiere a naturii chimice a fracţiilor obţinute.

 La momentul actual sunt deja informaţii despre utilizarea practică a preparatelor din
microalge. Astfel, antioxidanţii obţinuţi din biomasa algei Porphyridium cruentum au
fost testaţi în calitate de componente antioxidante în procesarea alimentelor. Aprecierea
activităţii antioxidante a extractelor etanolice din biomasa de Porphyridium cruentum
prin aplicarea modelului β-caroten-linoleat a demonstrat superioritatea lor faţă de
antioxidanţii sintetici BHA (hidroxianizol butilat) şi BHT (hidroxitoluen butilat) [13].

Raportul cantitativ al componentelor cu acţiune antioxidantă, precum şi intensitatea
sintezei lor în biomasă se modifi că esenţial pe parcursul ciclului de dezvoltare a culturii.
Din punct de vedere biotehnologic este foarte important de a stabili în ce condiţii şi la
ce etapă de dezvoltare putem obţine un complex antioxidant efi cient.  O asemenea
cercetare impune selectarea unor metode adecvate, informative, dar în acelaşi timp,
necostisitoare şi simple în realizare, care ar asigura procesul laborios de selectare a
variantelor optime de cultivare a microalgelor, extragere a componentelor antioxidante
şi de păstrare a lor. Aplicarea unui complex de metode de determinare a activităţii
antioxidante a componentelor biomasei algale facilitează validarea rezultatelor obţinute
şi crearea unei imagini corecte asupra statutului antioxidant algal şi evoluţiei lui.

Scopul cercetărilor, rezultatele cărora sunt expuse în acest articol, constă în
aprecierea posibilităţii de aplicare a metodelor de determinare a activităţii antioxidante
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nespecifi ce (simple şi accesibile), în calitate de metode informative care permit
monitorizarea evoluţiei statutului antioxidant al algei roşii Porphyridium cruentum pe
durata ciclului vital.

Materiale şi metode

Obiect al cercetărilor a servit tulpina  microalgei Porphyridium cruentum CNMN-
AR-01, din Colecţia Naţională de Microrganisme Nepatogene şi Colecţia laboratorului
Ficobiotehnologie al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM. Tulpina
s-a cultivat pe mediul mineral  VP-2[5].

Obţinerea extractelor etanolice. În vederea monitorizării statutului antioxidativ
al complexelor de antixodanţi  ai porfi ridiumului, la diverse etape ale ciclului de
dezvoltare, au fost prelevate probe de cultură, care s-au separat de mediul de cultivare
prin fi ltrare. Apoi, la probele de biomasă nativă obţinută şi standardizată la concentraţia
de 10mg/ml s-a adăugat  alcool etilic de 40, 55, 65, 70 şi 96% (în raportul de 1:1),
acestea fi ind supuse agitării timp de 120 min la temperatura camerei şi fi ltrate.

Pentru evaluarea capacităţii antioxidante a complexelor de antioxidanţi  obţinute
din porfi ridium s-au utilizat următoarle metode:

Metoda reducerii reagentului fosfomolibdenic. Metoda dată se utilizează pentru
compararea activităţii antioxidante a complexelor de antioxidanţi naturali liposolubili şi
hidrosolubili, obţinuţi prin extragerea lor în diferiţi solvenţi [11]. Activitatea antioxidantă
a probei se determină indirect, spectrofotometric, în baza reacţiei de oxido-reducere cu
reducerea Mo(VI) în Mo(V) cu formarea complexului de culoare verde fosfat/Mo(V)
şi are la bază transferul de electroni produs în mediul acid. Utilitatea metodei constă
în posibilitatea testării antioxidanţilor solubilizaţi în solvenţi foarte variaţi, cu grad
diferit de polaritate. Reagentul fosfomolibdenic se prepară reieşind din următoarea
compoziţie: 0,6 M acid sulfuric, 28 mM fosfat de sodiu şi 4 mM molibdat de amoniu.
Activitatea antioxidantă  se exprimă în mg echivalent acid ascorbic/ g biomasă.

Evaluarea capacităţii antioxidante prin metoda reducerii reagentului Folin-
Ciocalteu [15]. Metoda are la bază transferul de electroni în mediul alcalin cu reducerea
complexului acid fosfomolibdenic/fosfovolframic cu formarea cromogenului care se
determină spectrofotorimetric, iar activitatea antioxidantă  se exprimă în mg echivalent
acid galic/ g biomasă.

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 [3, 9]. 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 de 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) [12] este cunoscută şi utilizată pe larg pentru
stabilirea activităţii antioxidante a substanţelor indiferent de natura lor.  În baza
metodei date se determină activitatea antioxidantă atât a substanţelor pure, cât şi a
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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

 La etapa iniţială a cercetărilor au fost efectuate 5 extracţii etanolice (care se deosebesc
prin concentraţia etanolului în soluţia extractantă) din biomasa de Porphyridium
cruentum CNM-AR-01,  colectată la etapa creşterii exponenţiale a culturii. Prin aplicarea
testului de reducere a reagentului fosfomolibdenic şi a testului de reducere a reagentului
Folin-Ciocalteu a fost stabilită activitatea antioxidantă a acestor extracte. Rezultatele
obţinute pot fi  urmărite în fi gura 1.

Activitatea antioxidantă (testul de reducere
a reagentului fosfomolibdenic) a extractelor
etanolice din Porphyridium cruentum

Activitatea antioxidantă (testul de reducere
a reagentului Folin-Ciocalteu) a extractelor
etanolice din Porphyridium cruentum

Figura 1. Activitatea antioxidantă a extractelor etanolice de divesre concentraţii din
biomasa de Porphyridium cruentum, colectată la etapa creşterii exponenţiale a culturii.

Estimarea  coefi cientului de corelaţie între concentraţia etanolului în soluţia
extractantă şi activitatea antioxidantă în extract, care în cazul testului de reducere a
reagentului Folin-Ciocalteu este de 0,7354, ne permite să invocăm o dependenţă apropiată
de cea liniară direct proporţională. Testul de reducere a reagentului fosfomolibdenic nu
a permis evidenţierea unei relaţii de tip concentraţie etanol: activitate antioxidantă,
dar pentru ambele teste utilizate s-a înregistrat o activitate stabilă înaltă  a extractelor
de 55% şi 70% etanol, care în cazul testului reducerii reagentului fosfomolibdenic
înregistrează valori maxime, iar a celui de reducere a reagentului Folin-Ciocalteu –
valori medii.

Un rezultat similar a fost înregistrat şi în cazul testelor nespecifi ce de stabilire a
acţiunii antiradicalice, unde extractele etanolice de 55 şi 70% au manifestat o capacitate
înaltă de reducere a radicalilor DPPH şi ABTS (fi g. 2). Aplicarea a două tipuri de
metode de stabilire a activităţii antioxidante a extractelor etanolice din biomasa de
Porphyridium a demonstrat, că extractele etanolice de 55 şi 70% manifestă în acelaşi
timp şi activitate antiradicalică nespecifi că şi activitate antioxidantă înaltă, ceea ce ne-a
determinat să lucrăm cu acest tip de extracte în studiul ulterior al evoluţiei activităţii
antioxidante a biomasei de Porphyridium cruentum pe durata ciclului vital.
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Capacitatea de reducere a radicalului DPPH
a extractelor etanolice din Porphyridium
cruentum

Capacitatea de reducere a radicalului ABTS
a extractelor etanolice din Porphyridium
cruentum

Figura 2. Activitatea antiradicalică nespecifi că a extractelor etanolice din biomasa
de Porphyridium cruentum, colectată la etapa creşterii exponenţiale.

Ciclul vital al culturii de Porphyridium cruentum de la inoculare până la intrarea
ei în etapa de declin durează 14 zile. În continuare, zilnic a fost colectată biomasa de
porfi ridium şi efectuate extracţiile etanolice de 55 şi 70% şi determinată activitatea
antioxidantă a  extractelor obţinute prin cele patru metode expuse mai sus.

Testul de reducere a radicalului DPPH (fi g. 3) a evidenţiat fl uctuaţii ale activităţii
antioxidante în ambele tipuri de extracte. Caracterul acestor fl uctuaţii în linii generale
este  foarte asemănător, înregistrând o creştere a valorilor de activitate până la a cincea
zi de cultivare (mijlocul fazei de creştere exponenţială a culturii), după care urmează o
scădere a activităţii antiradicalice timp de cinci zile, până la ieşirea culturii pe platou (faza
staţionară). Valorile activităţii antiradicalice a extractelor din biomasa de porfi ridium
la etapa staţionară sunt comparabile cu cele, care au fost înregistrate în extractele din
biomasa de porfi ridium la etapa de iniţiere a creşterii. Următoarele zile, când în cultură
încep procesele de stagnare şi moarte a celulelor, activitatea antiradicalică a extractelor
este stabil joasă (aproximativ 8% inhibiţie DPPH).

Figura 3. Testul reducerii radicalului DPPH a extractelor etanolice de 55% şi 70%
din biomasa de Porphyridium, obţinute pe parcursul perioadei de cultivare (14 zile).

Aplicarea testului de reducere a radicalului ABTS este considerat unul dintre
cele mai informative în stabilirea proprietăţilor antioxidante, fi ind în acelaşi timp şi
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unul dintre cele mai sensibile  teste de reducere a radicalilor la modifi carea calitativă
şi cantitativă a complexelor testate.  Procesul de inhibiţie a ABTS, de asemenea, a
manifestat o fl uctuaţie valorică în dependenţă de perioada de colectare a biomasei,
iar polaritatea acestor fl uctuaţii pentru ambele tipuri de extracte este identică (fi g. 4).
În cea de a doua zi de cultivare a fost înregistrată o scădere simţitoare a activităţii
antiradicalice pentru ambele tipuri de extracte (cu peste 20%) faţă de activitatea
înregistrată în prima zi de cultivare, iar apoi,  în ziua a treia - o creştere la fel de
spectaculoasă a acestei activităţi. Aceste variaţii se produc pe parcursul perioadei de
iniţiere a creşterii culturii, în care cultura se adaptează  la noile condiţii şi este deosebit
de vulnerabilă la acţiunea factorilor de mediu. Biomasa colectată pe parcursul fazei de
creştere exponenţială (timp de şase zile) a culturii de porfi ridium, începând cu a patra
zi, se caracterizează prin stabilitatea activităţii antiradicalice a extractelor etanolice de
55 şi 70%. Creşterea activităţii antioxidante, înregistrată în cea de-a 13-a zi de creştere
a culturii este rezultatul deteriorării componentelor celulare şi a activităţii microfl orei
concomitente, pornind de la faptul, că toate cercetările s-au realizat cu aplicarea culturii
non-axenice microalgale.

Figura 4. Testul reducerii radicalului ABTS a extractelor etanolice de 55% şi 70%
din  biomasa de Porphyridium, obţinute pe parcursul perioadei de cultivare (14 zile).

Rezultatele prezentate mai sus au fost obţinute prin aplicarea a două teste de reducere
a radicalilor non-biologici, care la prima vedere ar sugera ideea unor rezultate foarte
diferite. Această concluzie pare a fi  susţinută de valorile minime ale coefi cientului de
corelare între rezultatele acestor două teste, care are valoarea de 0,016-0,3513 (fi g.
5). Rezultatele obţinute pentru ambele metode refl ectă fl uctuaţii evidente la începutul
ciclului vital, când are loc adaptarea culturii la noile condiţii şi un nivel relativ stabil al
activităţii pe parcursul întregii perioade de creştere exponenţială.

Afi rmaţia enunţată poate fi  confi rmată prin calcularea raportului între valorile de
inhibiţie, obţinute prin aceste metode (fi g. 6). Pentru ambele tipuri de extracte raportul
dat este practic identic cu aceleaşi tendinţe de variere în dependenţă de perioada ciclului
de dezvoltare a culturii.  Perioada creşterii exponenţiale a culturii, care este considerată
din punct de vedere tehnologic, dar şi din punct de vedere al manifestărilor tipice ale
culturii, cea mai convenabilă, se caracterizează prin constanţa raportului valorilor
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determinate prin ambele metode, care confi rmă activitatea înaltă a extractelor obţinute.
Decalajul înregistrat pentru ziua a 13-a (etapa de declin a culturii) se explică prin
aceleaşi mecanisme de deteriorare a componentelor celulare şi  activitate a microfl orei
concomitente.

Activitatea antiradicalică (test DPPH, ABTS) a
extractului etanolic de 55% din Porphyridium
cruentum

Corelarea dintre valorile testelor DPPH
şi ABTS, pentru extractul etanolic de
55% Porphyridium cruentum

Activitatea antiradicalică (test DPPH, ABTS) a
extractului etanolic de 70% din Porphyridium
cruentum

Corelarea dintre valorile testelor DPPH şi
ABTS, pentru extractul etanolic de 70%
din Porphyridium cruentum

Figura 5.  Corelarea dintre valorile testelor DPPH şi ABTS, pentru extractele
etanolice  de 55% şi 70% din biomasa de Porphyridium cruentum.

Testul de reducere a reagentului Folin-Ciocalteu este aplicat în calitate de metodă
de stabilire a cantităţii compuşilor fenolici în preparatele complexe cu activitate
antioxidantă. Aplicarea lui pentru cele două tipuri de extracte, obţinute din biomasa
de Porphyridium cruentum a evidenţiat o stabilitate relativă a activităţii extractului
etanolic de 55% la fi nele etapei de creştere exponenţială (ziua a 8 -10-a) şi o creştere a
activităţii extractului de 70% etanol în aceiaşi perioadă de cultivare (fi g. 7).

Rezultatele testului de reducere a reagentului Folin –Ciocalteu pot exprima cantitatea
de fenoli în extract, dar pot fi  şi o exprimare cantitativă a activităţii antioxidante a
extractului [6]. Pentru a stabili, ce refl ectă în realitate rezultatul acestui test în cazul
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nostru concret (adică pentru a valida rezultatele),  s-a efectuat  calculul coefi cientul de
corelare dintre rezultatele lui şi rezultatele testului de reducere a radicalului ABTS (fi g.
8B, 9B). În cazul extractului etanolic de 55% valoarea coefi cientului de corelare este de
R2 = 0,3929, iar a celui de 70% - de 0,1394. Lipsa unei corelaţii veridice indică asupra
faptului, că în cazul dat, rezultatul testului este determinat mai mult de conţinutul de
fenoli în extracte.

Figura 6. Raportul valorilor testelor ABTS/DPPH  pentru extractele etanolice de
55% şi 70% din biomasa de Porphyridium cruentum.

Figura 7. Conţinutul fenolilor, mg acid galic echivalent /g biomasă, în extractele
etanolice din biomasa de Porphyridium cruentum.

Acelaşi tip de analiză a fost aplicat şi pentru calcularea coefi cientului de corelare
dintre valorile testului antioxidant de reducere a reagentului Folin-Ciocalteu şi valorile
testului antiradicalic de reducere a DPPH. Valorile acesui coefi cient sunt de 0,3397
pentru extractul etanolic de 55%  şi de 0,109 pentru extractul etanolic de 70% (fi g.8A şi
9A). Valorile coefi cienţilor de corelare în cazul ambelor perechi de metode comparate
pot fi  egalate prin aproximaţie.

Prin urmare, chiar dacă valorile inhibiţiei obţinute, prin aplicarea  testului de
reducere a radicalului DPPH, sunt mai mici faţă de valorile obţinute la aplicarea testului
ABTS (fi g. 5), ambele metode pot fi  utilizate în ansamblu sau separat, în calitate de
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teste antioxidante sau antiradicalice în determinarea statutului antioxidant al biomasei
algale.

A B

Figura 8.  Corelarea dintre conţinutul fenolilor (testul Folin-Ciocalteu) şi capacitatea
antiradicalica DPPH  A) şi ABTS B) a extractului etanolic de 55% din Porphyridium
cruentum (valori convenţionale).

A B

Figura 9. Corelarea dintre conţinutul fenolilor (testul Folin-Ciocalteu) şi capacitatea
antiradicalica DPPH  A) şi ABTS B) a extractului etanolic de 70% din Porphyridium
cruentum.

Concluzii

Pentru determinarea statutului antioxidant al biomasei de1. Porphyridium
cruentum  sunt indicate extractele etanolice  de 55 şi 70 %, care manifestă o stabilitate
a indicilor monitorizaţi pe parcursul etapei de creştere exponenţială a culturii.

Metodele nespecifi ce de determinare a activităţii antioxidante în baza2.
principiului de reducere a radicalilor non-biologici ABTS şi DPPH sunt informative şi
pot fi  aplicate în calitate de teste de determinare a statutului antioxidant al microalgei
Porphyridium cruentum pe durata ciclului de dezvoltare.

Testul Folin-Ciocalteu poate fi  aplicat în calitate de metodă de determinare3.
a activităţii antioxidante, determinată de componentele fenolice ale biomasei de
Porphyridium cruentum.
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