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INTRODUÇÃO:
Os radicais livres (RL) são moléculas altamente reativas que danificam a membrana celular ou moléculas intracelulares,
especialmente o DNA, se não forem eficazmente removidos pelos mecanismos de defesa antioxidante da célula. A
formação de RL associa-se a processos patológicos, como doenças neurodegenerativas, arterioesclerose e câncer. Por
este motivo, atualmente tem-se despertado grande interesse pela exploração de antioxidantes a partir de fontes naturais.
Cianobactérias são organismos fotossintetizantes, que apresentam mecanismos fisiológicos e biomoleculares de defesa
contra RL. A Spirulina platensis, apresenta propriedades nutricionais e funcionais, tem sido comercializada e estudada, por
apresentar capacidade de prevenir processos oxidativos, e inibidora da peroxidação lipídica. Também apresenta
propriedades de prevenção e no tratamento de algumas doenças (câncer, hipercolesterolemia, doenças no coração e
neurodegenerativas).



METODOLOGIA:
As cepas da levedura Saccharomyces cerevisiae utilizadas neste estudo foram a cepa controle (BY4741) e as deletada ao
gene Sir2, Sir3 e Sir4 obtidas da Euroscarf, Frankfurt, Germany. As células foram rotineiramente mantidas em meio YPD
sólido contendo 2,0% de glucose, 2,0% de extrato de levedura, 2,0% de peptona e agar 2,0% (w / v). Para as experiências,
as células foram cultivadas em meio YPD 2% líquido, a 28 °C e 160 rpm. As células foram colhidas por centrifugação e
expostas a concentrações crescentes de extrato de Spirulina platensis (0,01, 0,05 e 0,1mg/mL) e mantida a 28 °C/160 rpm
durante 1 h. A viabilidade foi ensaiada por plaqueamento, após diluição adequada, em meio YPD sólido, o experimento foi
realizado em triplicata. As colônias foram contadas após incubação a 28°C durante 72 horas. As células foram plaqueadas
no início e após 1 h de exposição ao extrato de Spirulina platensis.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
A exposição das células da levedura Saccharomyces cerevisiae Ao extrato de Spirulina platensis demonstrou elevados
percentuais de sobrevivência celular, este comportamento não apresentou diferenças estatísticas, para as diferentes
concentrações de extrato de Spirulina platensis. Ao observar os percentuais de sobrevivência verificou-se que a
concentração de 0,1 mg/mL apresentou o maior percentual de sobrevivência. Estes efeitos são relatados por autores como
Morcelli et al., 2010 e Bak et al., 2009, que sugerem que o uso de substâncias naturais contribuem com o life span de
leveduras. Tais eventos são explicados pela atenuação do estresse oxidativo mitocondrial e também de forma mais enfática
pela ativação da proteína SIR1, com aumento da relação NAD+/NADH.

CONCLUSÃO:
O cultivo tratado com ficocianina na concentração de 0,1 mg/mL mostrou-se favorável na viabilidade celular da levedura
Saccharomyces cerevisiae.
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