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Carbohidraţii reprezintă, fără indoială, cele mai cunoscute şi apreciate substanţe 
organice renovabile, care se caracterizează printr-o diversitate structurală extremă 
şi o răspândire foarte largă în natură. De rând cu proteinele şi polinucleotidele, 
polizaharidele sunt biomacromolecule cu roluri foarte importante în activitatea vitală a 
organismelor,  e ele uni- sau pluricelulare. În ultimii ani, creşte interesul industrial faţă 
de polizaharidele bioactive din surse naturale datorită multiplelor aplicaţii în biochimie 
şi farmacie. Activitatea biologică variată a polizaharidelor şi multitudinea domeniilor 
de utilizare a lor este determinată de complexitatea lor structurală, care are la bază 
compoziţia monozaharidică, variate forme izomerice şi tipuri de legături glicozidice, 
poziţia şi distribuţia substituenţilor, structura tridimensională a moleculelor [25;6].

Un interes deosebit prezintă polizaharidele sulfatate (PSS), care sunt complexe 
polianionice localizate pe suprafaţa externă a membranelor celulare. Funcţiile principale 
ale PSS în celule sunt cele de barieră tisulară, adeziune celulară, de protecţie contra 
agenţilor patogeni precum şi cea de rezervor al factorilor de creştere. Polizaharidele 
sulfatate au o semni caţie biomedicală deosebită, datorită activităţii lor antivirale (contra 
virusurilor herpetice, virusului imunode cienţei umane) [12; 42] şi anticancerigene 
[35].

Printre primele polizaharide sulfatate utilizate pe larg în medicină se numără 
fucoidanul şi heparina, care se obţin din ţesuturi vegetale şi animale. Astfel, 
fucoidanul, care este un homopolimer al L-fucozei sulfatate, se obţine din algele 
brune. Pentru fucoidan este caracteristică acţiunea antitrombotică, antiadezivă şi 
antiinfecţioasă. Studiile “in vitro” si pe cobai au evidentiat o serie de proprietati 
speciale ale fucoidanului: scade nivelul LDL – colesterolului; normalizeaza glicemia; 
are actiune antiin amatorie, antibacteriană si antivirală – deoarece împiedica cuplarea 
microorganismelor şi virusurilor la celulele organismului uman – etapa esenţială in 
declanşarea unei infecţii (mai ales virusul herpetic, citomegalic, HIV, Candida, 
Neisseria, E. coli, Helicobacter pylori). Moleculele de fucoză inhibă invazia celulelor 
tumorale în alte organe (metastazele) deoarece blochează ataşarea acestor celule pe 
organul respectiv. Acţiunea antitumorală în cancerul primar este însă modestă. Fucoza 
acţionează şi ca imunomodulator şi antiin amator – stimulând răspunsul imun umoral 
şi celular, procesul de fagocitoză al agenţilor patogeni de către macrofage si inhibând 
sau chiar blocând procesele in amatorii [3; 8]. Heparina, este se pare cea mai cunoscută 
în practica medicală datorită acţiunii sale anticoagulante şi este utilizată în pro laxia şi 
tratamentul tromboemboliilor [25; 27; 41]. Acest preparat se obţine din diferite ţesuturi 
animale aşa ca plămânii de bovine, intestinele de porc.

Actualmente, tot mai răspândite sunt cercetările ce ţin de căutarea unor noi surse de 
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polizaharide sulfatate, inclusiv din rândul microalgelor şi cianobacteriilor, care datorită 
adaptabilităţii înalte la condiţiile de cultivare şi a compoziţiei biochimice valoroase 
atât a biomasei, cât şi a metaboliţilor secundari, au devenit unele din cele mai utilizate 
obiecte biotehnologice [31; 37]. 

Astfel, sunt efectuate studii ce ţin de valori carea speciilor Porphyridium cruentum, 
Phaeodactylum tricornutum, Tetraselmis suecica, Chlorella autotrophica; Dunaliella 
sp., Isochrysis sp., Spirulina platensis, Nostoc  ageliforme în calitate de surse de 
polizaharide sulfatate cu utilizare în medicină [4; 10; 11; 20; 37].

Spirulina platensis este cunoscută şi studiată în calitate de producător de substanţe 
bioactive, şi continuă să menţină atenţia cercetătorilor datorită varietăţii produselor 
şi a efectelor biologice şi farmaceutice stabilite. Astfel, biomasa ei este distribuită 
în prezent în calitate de supliment alimentar şi nutraceutic în scopul revitalizării şi 
menţinerii echilibrului nutriţional, precum şi pentru atenuarea efectelor radicalilor 
liberi [7]. Studiile biomedicale de valori care a extractelor din spirulină ca produse 
anticanceroase şi antivirale au pus problema modi cării statutului spirulinei din 
„superfood” în medicament [2; 30; 36]. Din biomasa de spirulină au fost obţinute aşa 
PSS ca calcium-spirulan (Ca-SP) şi sodium-spirulan (Na-SP) [11; 13] şi cercetate 
proprietăţile lor antiin amatorii, antivirale, antiproliferative ş.a. Pentru Ca-Sp cele mai 
recente cercetări se referă la utilizarea lui în calitate de remediu antiaterogen [18]. A 
fost cercetată interacţiunea Ca-SP cu factorul FGF-2 (Basic  broblast growth factor), 
care este implicat activ în procesele de restabilire a integrităţii ţesutului endotelial 
vascular [34]. Experimental a fost demonstrat că Ca-SP inhibă procesele de reparare şi 
proliferare a endoteliului monostrati cat vascular prin întârzierea răspunsului celular la 
acţiunea factorului endogen FGF-2 [17]. S-a presupus că Ca-SP poate acţiona similar 
heparinei şi bloca prin mecanisme  zico-chimice migrarea şi proliferarea celulelor 
endoteliale. Conform unei alte ipoteze, Ca-SP acţionează în mod competitiv cu 
proetoglicanul heparin sulfat, prezent în celulele endoteliale şi care este necesar pentru 
formarea răspunsului celular la acţiunea FGF-2, manifestându-se prin inducerea unui 
răspuns întârziat [5].

În studiile experimentale asupra Na-SP, au fost demonstrate “in vitro” proprietăţile 
lui anticoagulante şi  brinolitice, care se manifestă prin activarea cofactorului II 
heparinic, ameliorarea activităţii  brinolitice a celulelor endoteliului vascular şi prin 
stimularea secreţiei proteoglicanului endotelial [9; 44]. Un alt studiu a demonstrat 
efectul antiproliferativ al Na-SP asupra celulelor musculare netede vasculare [19]. 
Inhibarea proliferării celulelor musculare netede vasculare face parte din strategia 
prevenirii aterosclerozei. Concluzia rezultată din studiile asupra mecanismelor de 
acţiune a Na-SP constă în motivarea repetată a aplicării Ca-SP şi Na-SP în calitate de 
agenţi de prevenire ai aterosclerozei în baza proprietăţilor anticoagulante în corelare cu 
ameliorarea activităţii  brinolitice şi inhibarea proliferării celulelor musculare netede 
şi a endoteliului vascular [18; 44].

Fiind deja demonstrată implicarea PSS în mecanismele antiin amatorii şi 
antiproliferative [3; 8] ele sunt cercetate în calitate de remedii cu efect anticancerigen. 
A fost stabilită acţiunea Ca-SP în calitate de inductor al factorului plasmogen activator
în  broblaştii pulmonari fetali. Activatorul plasmogenului, precum şi inhibitorul lui 
sunt factori importanţi în reglarea proteolizei extracelulare şi sunt implicaţi în diverse 
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procese patologice legate de  brinoliză, remodelare tisulară, in amaţii şi metastaze 
tumorale [9]. În experienţele cu inducerea patologiilor tumorale la şoareci, tratamentul 
anticanceros, suplimentat cu PSS microalgale a redus progresia tumorală în 93% din 
cazuri, în comparaţie cu 48%, obţinute în tratamentul nesuplimentat [38]. Administrarea 
Ca-SP, în cantitate de 200 mg/kg, reduce cu 60% evoluţia hepatomei ascitice la 
şoareci [26]. Un tratament potenţial al afecţiunii  broase hepatice constă în inhibarea 
proliferării celulelor hepatice stelate şi apoptoza lor. Extractul hidric (PSS nepuri cate) 
din biomasa de spirulină inhibă “in vitro” proliferarea celulelor stelate hepatice precum 
şi a celulelor hepatomei umane [43]. În cazurile de cancer uman, au fost atestate cazuri 
de ameliorare cu extracte hidrice din biomasa de spirulină a leuplakiei orale care se 
dezvoltă la mestecătorii de tutun [28].

Pentru PSS este caracteristică acţiunea inhibitoare asupra virusurilor, de tipul celor 
herpetice HSV, citomegalovirusul uman şi a virusului HIV [22; 23; 33]. Mecanismul 
de inhibare a replicării virale se reduce la capacitatea PSS de a interfera cu virusul la 
nivel membranar la etapa de interacţiune virus-celula gazdă. Screeningul substanţelor 
bioactive de origine microalgală a stabilit potenţialul antiviral al Ca-SP, Na-SP şi a 
polizaharidelor obţinute din biomasa algei Porphyridium cruentum [12; 39]. Ca-
SP inhibă replicarea virusurilor herpetice, iar în cercetările de comparare a acţiunii 
dextranului cu acţiunea antivirală a Ca-SP, s-a stabilit efectul antiviral de 4-5 ori mai 
mare a produsului din spirulină. S-a demonstrat că activitatea antivirală a PSS depinde 
de gradul de sulfatare [24]. Astfel, Ca-SP şi Na-SP au devenit foarte atractivi în calitate 
de remedii antivirale [11; 39]. 

 În aceeaşi ordine de idei, a fost demonstrată activitatea antivirală a extractelor, 
realizate cu solvenţi polari din biomasa de Spirulina maxima asupra virusului herpetic 
de tipul 2. Maximul acţiunii antivirale a fost stabilit în cazul aplicării extractelor 
hidrice care conţin PSS, similare celor obţinute din biomasa de Spirulina platensis
[14]. În infecţia corneală cu HSV-1 indusă la hamsteri, suplimentarea raţionului 
alimentar cu polizaharide sulfatate extrase din spirulină, a sporit numărul hamsterilor 
supravieţuitori [12]. Extractul hidrosolubil din biomasa de spirulină, ce reprezintă PSS 
nepuri cate inhibă replicarea virusului HIV-1 în limfocitele umane şi exclude orice 
risc de citotoxicitate. Mecanismul se reduce la imposibilitatea penetrării membranei 
celulei gazdă de către virus în prezenţa calciului spirulan [11]. A fost obţinută 
inhibarea replicării virusului HIV în T-limfocite şi în celulele Langerhans [1; 39]. Din 
cianobacteria Nostoc  agelliforme a fost obţinut preparatul nosto an şi demonstrată 
acţiunea lui antivirală prin inhibarea replicării virusurilor herpetice HSV-1 şi HSV-2, 
citomegalovirusului uman. A fost studiata şi acţiunea lui asupra virusului Cocsachi 
şi adenovirusurilor, însă nu a fost obţinut un efect pozitiv [20].  PSS extrase din 
biomasa microalgei Porphyridium cruentum au efect de inhibare a replicării virusului 
hemoragic al septicemiei [4]. De asemenea a fost demonstrata activitatea antivirală a 
PSS din Porphyridium asupra retrovirusurilor. În experienţele efectuate PSS au inhibat 
semni cativ reproducerea retrovirusului leucemic la şoareci şi transformarea canceroasă 
in vitro a celulelor de către virusul sarcomei. Mecanismul acţiunii antivirale a PSS din 
Porphyridium nu se reduce numai la imposibilitatea interacţiunii virusului la nivel de 
membrană, ci şi la nivelul de replicare a lui [40]. PSS din biomasa de Porphyridium
manifestă activitate antivirală impresionantă asupra virusurilor Herpex simplex de tipul 
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1 şi 2 şi Varicella zoster. Prelucrarea celulelor in vitro cu 1 μg mL-1 PSS reduce cu 50% 
infectarea lor cu HSV, precum şi reinfectarea ulterioară. Astfel PSS studiate stopează 
infectarea prin mecanismul de prevenire a absorbţiei virusului pe membranele celulare 
şi prin inhibarea reproducerii lui în interiorul celulelor gazdă. Preparatul polizaharidic 
nu a manifestat efecte toxice în concentraţiile de pînă la 250 μg mL-1 [16].

PSS din spirulină demonstrează proprietăţi antioxidante care se manifestă prin 
întârzierea iniţierii reacţiilor de oxido-reducere cu formarea de radicali liberi. Efectele 
antiradicalice sunt realizate prin mecanismele de reducere a radicalilor formaţi şi în 
special, a celor hidroxil, care sunt cei mai maligni din speciile reactive de oxigen [32]. 
Acest mecanism a fost utilizat în tehnologiile de obţinere şi păstrare a uleiurilor [45]. 
În industria alimentară şi cosmetică, pentru prevenirea oxidării lipidelor în calitate 
de antioxidant se utilizează PSS obţinute din algele brune şi din biomasa microalgei 
Porphyridium cruentum [29]. Activitatea antioxidantă a PSS microalgei Porphyridium 
cruentum se produce prin mecanismul de inactivare a speciilor reactive de oxigen. 
Activitatea antioxidantă a PSS din spirulină a fost utilizată în testarea efectului 
radioprotector al lor în oncologie pentru restabilirea rapidă a sistemului hematopoetic 
şi pentru diminuarea nivelului radicalilor liberi formaţi în rezultatul tratamentului 
radiologic [21]. 

Polizaharidele sulfatate exercită un potenţial efect asupra sistemului imunitar prin 
construirea şi activarea receptorilor macrofagilor şi a leucocitelor [39]. PSS din spirulină 
sporesc semni cativ producerea de către macrofagii peritoneali a interleucinei-1. Este 
menţionată creşterea nivelului de interferon gama în 50% cazuri, la administrarea Ca-
SP în loturile de voluntari,  ind stabilită şi producerea sporită de anticorpi de către 
celulele splinei [11; 24]. Un alt studiu al stimulării sintezei interferonului a fost efectuat 
la administrarea per os a PSS extrase din spirulină. A fost demonstrat că ţinta PSS 
din spirulină, sunt monocitele şi celulele kiler, care au demonstrat o înaltă capacitate 
de producere a interferonului numai în cazurile administrării orale a extractului 
polizaharidic din spirulină [15].

Analiza mecanismelor de acţiune a substanţelor bioactive de origine algală, inclusiv 
a PSS, demonstrează importanţa acestor studii, care ar putea revoluţiona schemele de 
tratament antiaterogene, anticanceroase şi antivirale standard. Dacă e să menţionăm că 
evoluţia umanităţii este însoţită de dezvoltarea ascendentă a acestor maladii, devine 
evidentă şi incontestabilă oportunitatea desfăşurării cercetărilor asupra polizaharidelor 
sulfatate de origine microalgală în vederea utilizării lor în medicină în calitate de 
preparate polivalente.
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