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Compusi

chemopreventivi

• glucozinolati

• seleniu

• S-metilcisteina

• indoli (indol-3-carbinol)

• tiocianati

• izotiocianati (sulforafan)





Calea de metabolizare a seleniului in plante (similara cu metabolismul 
sulfatului) (dupa A. S. Keck, J. W. Finlei, 2004)





Cisteinsintaza

Căile de intervenţie pentru re-echilibrarea rezervorului metabolic de S-adenozil-metionină, 
suprasolicitat în reacţiile metabolice de asimilare a seleniului (după Besson-Bard et al., 2008, Yu şi 
Gu, 2013, Marget et al., 2013)





Mecanismele de acţiune chemopreventivă a compuşilor formaţi în 
cruciferele biofortifiate cu seleniu. 
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Abordarea originală integrată, de biofortifiere protectivă a
culturilor de crucifere presupune utilizarea de saruri de seleniu,
betaina şi inductorii de oxid nitric, care echilibrează
metabolismul seleniului în plante şi potenţează efectul său
protectiv împotriva stresurilor abiotice (lipsă de apă, temperaturi
ridicate, radiaţie solară excesivă) şi biotice (boli şi dăunători).



 In cadrul proiectului “Tehnologie de biofortifiere protectiva
cu seleniu a culturilor de crucifere pentru producerea unor
alimente functionale cu un continut sigur si constant de
compusi chemopreventivi” am elaborat procedee de
determinare a efectului noilor produse (saruri de Se, inductori
de NO) asupra nivelului de compusi chemopreventivi din
plantele tratate.

 Au fost elaborate procedee pentru:
- Evaluarea continutului de:
 Seleniu total
 Seleno-aminoacizi (Se-metionina si Se-cisteina)
 Glucozinolati
 S-adenozil-metionina (SAM) si S-adenozil-homocisteina (SAH)



 Determinarea inducerii de NO in tesuturile vegetale (in urma
tratamentelor cu inductori de NO) – pe plante-model de
Arabidopsis thaliana, cultivate in Arasystem, utilizand un
colorant fluorescent specific si microscopia de fluorescenta.

Front Plant Sci. 2013; 4: 351.
The role of nitric oxide in the interaction of Arabidopsis thalianawith the biotrophic fungi, Golovinomyces orontii and Erysiphe pisi
Markus Schlicht and Erich Kombrink



 Evaluarea efectului extractelor de crucifere tratate asupra
diferitelor tipuri de celule in vitro prin:

 Determinarea actiunii de inhibare a formarii de celule
neoplazice in culturi de celule epiteliale traheale de sobolan;

 Determinarea activitatii antitumorale a extractelor folosind
linii celulare tumorale (CaCO2, HT29, HRT18);

S-au realizat experimente preliminare privind determinarea
biocompatibilitatii extractelor de varza si conopida netratate
(care vor fi utilizate ca probe-martor in experimentele
viitoare).

Citotoxicitatea extractelor apoase de crucifere a fost evaluata
pe fibroblaste de soarece NCTC clona L929, prin testul Rosu
Neutru. Morfologia celulelor a fost analizata prin coloratie
Giemsa.



 Rezultate:

 Cea mai mare viabilitate celulara s-a observat in prezenta a
250 µg/ml extract de conopida, respectiv in prezenta a 500
µg/ml extract de varza.

Biocompatibilitatea extractului vegetal de 
varza la 24, respectiv 48 de ore de 

cultivare.

Biocompatibilitatea extractului vegetal de 
conopida la 24, respectiv 48 de ore de 

cultivare.



 Referitor la morfologia celulara s-a observat ca dupa 48 h de
cultivare, extractul de varza devine citotoxic incepand cu
concentratia de 750 µg/ml, iar cel de conopida – incepand cu
concentratia de 2500 µg/ml.

Coloratie Giemsa a celulelor tratate cu extractul de 
conopida in concentratie de 250 µg/mL (B), 500 
µg/mL (C) si 3000 µg/mL (D), unde (A) reprezintă 
martorul. A-D: 10 X.

Coloratie Giemsa a celulelor tratate cu extractul de varza 
in concentratie de 250 µg/mL (B), 500 µg/mL (C) si 750 
µg/mL (D), unde (A) reprezintă martorul. A-D: 10 X.

Observatiile de morfologie celulara se coreleaza cu
rezultatele testului de viabilitate.



 In etapele urmatoare ale proiectului vom stabili dozele
optime de saruri de seleniu si inductori de oxid nitric cu care
se vor realiza tratamentele culturilor de crucifere in camp,
vom determina cantitatea de compusi chemopreventivi din
plantele tratate si vom evalua efectul acestor plante prin
studii in vitro si in vivo pentru a stabili caracterul lor de
alimente functionale.

Lucrare realizata in cadrul Proiectului “Tehnologie de
biofortifiere protectiva cu seleniu a culturilor de crucifere
pentru producerea unor alimente functionale cu un continut
sigur si constant de compusi chemopreventivi” finantat prin
contactul de finantare 186/2014 de catre UEFISCDI in cadrul
programului Parteneriate PN-II-PT-PCCA-2013-4
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