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INTRODUCERE
Industria alimentară precum şi industria farmaceutică sunt într-o continuă evoluţie,
apărând pe piaţă noi porduse, folosind tehnologii tot mai avansate şi mai rapide. Odata cu
creşterea producţiei şi complexitarea proceselor tehnologice o problemă foarte importantă o
are ţimerea sub control a microorganismelor care pot cu uşurinţă contamina prosusele şi
liniile tehnologice. În prezent produsele folosite pentru indepărtarea microorganismelor sunt
artificial produse în industrie, ele necesită a fi stocate în locuri speciale, folosirea lor se face
cu multă grijă şi atenţie deoarece pot pune în pericol sănătatea umană, iar după utilizare
apele provenite în urma procesului de dezinfectare conţin cantităţi mari de acizi, produşi
alcalini şi sodă, necesită tratate înainte de a fi deversate în laucuri, râuri sau iazuri.
Produsele realizate din extracte de plante cu ajutorul tehnologiilor inovatoare, care
sunt mai prietenoase cu mediul înconjurător decât cele chimice, îşi doresc substituirea
produselor chimice clasice.
Prin această lucrare se vrea realizarea unei alternative la dezinfectanţii clasici şi
înlocuirea lor cu biodezinfectante care înbină tehnologile avansate de procesare (uscare,
imobilizare, stocare) cu extracţia clasică din plante, realizând în final un produs pentru
industria alimentară cât şi pentru utilizatorii caznici. Noul produs va fi mult mai uşor de
manipulat şi stocat, nu va necesita condiţii speciale pentru transport, având un volum redus
fiind sub formă de pudră.
Literatura de specialitate a demonstrat faptul că foarte mulţi compuşi care se pot
extrage din diferite plante au efecte dăunătoare împotriva culturilor de microorganisme,
unele microorganisme sunt rezistente la antibiotice, dar sunt foarte repede eliminate de
subtanţele active găsite în plante.
Aşadar referitor la climatul local şi la diversitatea mare de plante care se pot găsi pe
teritoriul României am ales un număr de plate care se întalnesc şi se utilizează în diferite
domenii şi aplicaţii. Plantele selectate sunt plante ornamentale Tagetes erecta (Aztec
marigold), Tagetes patula (French marigold), plante care se folosesc în domeniul culinar
(Coriandrum sativum (coriandru), Rosmarinus officinalis (rosmarin), Ocimum basilicum
(busuiocul) şi Satureja Montana (cimbru), dar şi plante sălbatice Urtica dioica (urzică),
Chelidonium majus (rostopască).
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Procedeul de extracţie al compuşilor activi a fost realizat cu ajutorul unui proces
apos, folosindu-se un amestec de apă distilată şi acid clorhidric (1%). Amestecul de apă
acidulată (85%) şi plante (15%) a fost lăsat la macerat timp de 24 ore, procedeu în urma
căruia au fost extrase o mare parte a compuşilor activi printre care se numară produşii
acizilor fenolici şi flavonoidele.
Plantele investigate sunt cunoscute a fi bogate în derivaţi polifenolici cu activitate
anti-microbiană (Niamh et al., 2009; Çelik and Wendel, 2005; Pop, 2013). Flavonoidele
formează o grupă mare de compuşi chimici din familia derivaţilor polifenolici, cu potenţial
antimicrobian (incluzând acizii fenolici, flavone şi izoflavone, dihidroflavone) (Day and
Harborne, 1993; Harborne and Williams, 2000; Cardonaa et al., 2013; Neveu et al., 2010).
Polifenolii sunt prezenţi în diferite plante medicinale, inclusiv în fructe, cereale, ceai, cafea,
vin (Sarica et al., 2005), dar şi în plante ornamentale (Areej et al., 2013; Couto et al.,2012),
fiind dovedit faptul ca au activităţi anti-microbiene (Nichenametla, 2006).
Polifenolii existenţi în diferite plante au un efect anti-inflamator, protector împotriva
stresului oxidativ, efect care este corelat cu efectul de prevenţie al arterosclerozei şi al altor
maladii cardiovasculare (Qadan et al., 2005; Chizzola et al, 2008; Kale et al., 2012;
Amarowicz et al, 2009; Papageorgiou et al., 2008; Werner and Ros, 2010; Deepinderjeet
and Sachin, 2013).
În prezent sunt folosite tehnologii avansate pentru evaporarea conţinutului de apă din
extracte de plante în mediu controlat (la temperaturi scăzute sau ridicate), cu scopul de a
păstra intacte componentele fitochimice bioactive şi proteinele (Desobry et al. 1997; Hottot
et al., 2004; Zhao et al., 2013; Zhang, et al. 2010).
Atomizarea este tehnologia cea mai folosită în industria alimentară şi farmaceutică.
Tehnologia funcţionează în proces continuu, temperatura de uscare şi prelucrarea produsului
trebuie să ramînă constantă, fiind posibile ajustări de parametri pe perioada uscării.
(Masters, 1991; De Souza et al. 2009)
Uscarea în pat fluidizat este o metodă protectoare, utilizând aerul cald care intra în
contact cu produsul de jos în sus, uscând, aglomerând sau concentrând diferite produse
(Grace et al., 2008), la o temperatură scazută (max. 800C), putându-se folosi şi la extracte
alcoolice. Acest preoces este uşor de controlat şi este foarte uşor să trecem de la studiu de
laborator la producţie. Produsul obţinut este sub forma unei pudre fine, care trebuie
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manipulată cu grijă, pentru că poate să producă explozii urmate de distrugeri sau răniri
(Araruna et al., 2013). Uscătorul în pat fluidizat se foloseşte în industria alimentară pentru a
usca şi acoperii diferite produse alimentare, dar se regăseşte şi în industria farmaceutică
(Desobry et al., 1997; Jaros and Pabis, 2006).
Uscarea prin crioevaporare, cunoscută şi sub denumirea de liofilizare, îndepărtează
apa prin îngheţarea produsului la presiuni scăzute, proces care are patru etape: pre-tratearea,
îngheţarea, uscarea primară şi uscarea secundară (Patapoff et al., 2002; Builders et al.,
2010). Pre-tratarea se foloseşte pentru a proteja diferitele componente ale produsului
împotriva formării cristalelor de gheaţă care pot distruge produsul. Procesul de îngheţare
este lent, temperturile sunt cuprinse între – 500C şi – 800C, la o presiune de câţiva miliBarr
(Hottot et al, 2004). Uscarea primară îndepartează până la 95% din cantitatea de apă
existentă în produs. Sub aceste condiţii apa trece din formă solită în formă gazoasă şi poate
să dureze până la 2 – 3 zile. Procesul de uscare secundară este folosit pentru a elimina apa
care este legată chimic de produs (Pathomwichaiwat et al., 2012). Liofilizarea se foloseşte
pentru materialele sensibile la temperaturi ridicate, cum ar fi proteinele, enzimele,
microorganismele şi plasma sanguină, este un procedeu costisitor, dar protejează diferitele
componente active.
Pentru a confirma faptul că produsul rezultat are efect antrimicrobian s-au folosit
cinci tipuri de microorganisme (E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes,
Bacillus cereus şi Salmonella).
Scopul prezentei lucrări a fost utilizarea unor tehnologii moderne de uscare
(atomizare, uscare în pat fludizat şi liofilizare) a unor extracte de plante din flora indigenă,
având potenţial antibacterian cunoscut.
Obiectivele principale ale studiilor experimentale au fost:
1. Obţinerea de extracte apoase şi hidroalcoolice din 7 tipuri de plante indigene.
2. Caracterizarea compoziţiei în compuşi fenolici a extractelor, amprenta
spectroscopică, cromatografică şi activitatea antioxidantă.
3. Evidenţierea acţiunii antimicrobiene a extractelor prin teste calitatitive şi
cantitative pe medii de cultură însămânţate cu diferite tipuri de bacterii.
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4. Utilizarea extractelor apoase de salcie, nuc şi vâsc pentru a obţine pudre pe
diferite matrici ( maltodextrină, sare sau lactoză) prin tehnologii de uscare
diferite: atomizare, uscare în pat fludizat și crioliofilizare.
5. Caracterizarea fizico-chimică a pudrelor obţinute din extractele de salcie, nuc şi
vâsc.
6. Testarea efectului antibacterian al pudrei de salcie fixate pe maltodextrină sau
sare, cu potenţial de a fi utilizate ca biodezinfectante.
Structura tezei. Lucrarea de față este structurată în două părți, prima reprezentată de
studiul literaturii de specialitate și a doua, axată pe contribuții originale.
Prima parte (Studiu de literatura) cuprinde 3 capitole (1-3):
Capitolul 1 prezintă informaţii de bază despre tipurile de plante investigate Aztec
marigold (Tagetes erecta), French marigold (Tagetes patula ), Urzică (Urtica
dioica), Rostopască (Chelidonium majus), Coriandru (Coriandrum sativum),
Rozmarin (Rosmarinus officinalis), Busuioc (Ocimum basilicum), Cimbru (Satureja
Montana), Vâsc (Viscum album), Nuc (Juglans regia) şi Salcie (Salix alba). Toate
aceste plante au fost alese deoarece literatura de specialite a demonstrat că o mare
parte din componentele active ale aestora au numeroase activităţi, printre care se
numără şi activitatea antimicrobiană.
Capitolul 2 prezintă date despre tehnologiile moderne de evaporare a apei utilizând
trei metode diferite de evaporare, două care utilizează aerul cald (atomizarea şi
uscarea în pat fluidizat) şi una care foloseşte temperatura şi presiunea scăzută
(liofilizarea). Fiind prezentată şi aplicabilitatea acestor tehnologii în industrie în acest
moment.
Capitolul 3 include date de literatura privind diferitele microorganisme care au o
frecvenţă mare de apariţie în industria alimentară (E. coli, Staphylococcus aureus,
Listeria monocytogenes, Bacillus cereus şi Salmonella), caracterizarea lor morfo
funcţională şi potenţialul lor de patogenitate.
Partea a doua ( Cercetări proprii) cuprinde 3 capitole (4-6):
Capitolul 4 conţine date experimentale cu privire la obţinerea extractelor din plantele
investigate utilizând diferite metode de extracţie, în mediu apos precum şi în mediu
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alcoolic. Fiind investigată cea mai ecologică şi rapidă metodă de extracţie, dar şi care
plante au avut cea mai mare cantitate de componenţi activi cu efect antibacterian.
Capitolul 5 cuprinde date despre modul de obţinere al pudrelor folosind cele trei
metode de evaporare a apei, precum şi comportamentul maltodextrine (MD), sării (S)
şi al alactozei (L), matrici supuse la condiţii de evaporare diferite.
Capitolul 6 include datele obţinute privind eficienţa antimicrobiană a pudrei de
salcie fixată pe maltodextrină (MD) sau sare (S)
O parte a acestei teze de doctorat a fost realizată la VLB Berlin un institut de
cercetare pentu produse alcoolice şi non alcoolice din Germania, în colaborare cu
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj - Napoca, România, ca
urmare a obţinerii unui grant pus la dispoziţie de Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU
Fundaţia Germană de Mediu) în perioada septembrie 2011 - august 2012.
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PARTEA I
Capitolul 1
PLANTE MEDICINALE CU POTENŢIAL ANTIMICROBIAN
În capitolul 1 sunt prezentate plantele medicinale utilizate pentru studiul experimental
făcându-se referire la caracteristicile morfo-fiziologice ale plantelor Tagetes sp (Tagetes erecta
(Aztec marigold) şi Tagetes patula (French marigold)), Urtica dioica (Urzica), Chelidonium majus
(Rostopască), Coriandrum sativum (Coriandru), Rosmarinus officinalis (Rozmarin), Ocimum
basilicum (Busuiocul), Satureja Montana (Cimbru), Viscum album (Vâsc), Juglans regia (Nuc) şi
Salix alba (Salcie) şi la compuşii bioactivi din acestea.

Capitolul 2
TEHNOLOGII MODERNE DE USCARE A EXTRACTELOR DE PLANTE
În capitolul II sun prezentate tehnologiile de uscare a extractelor de plante într-un mediu
controlat (la temperaturi scăzute sau ridicate), cu scopul de a păstra intacte componentele
fizicochimice bioactive şi proteinele (Desobry et al. 1997; Hottot et al., 2004; Zhao et al., 2013;
Zhang, et al. 2010).
Atomizarea este tehnologia cea mai folosită în industria alimentară şi farmaceutică.
Tehnologia funcţionează în proces continuu, temperatura de uscare şi prelucrarea produsului
ramâne constantă, fiind posibile ajustări de parametri pe perioada uscării. (Masters, 1991; De Souza
et al. 2009)
Uscarea în pat fluidizat este o metodă protectoare, utilizând aerul cald care intră în contact
cu produsul de jos în sus, uscând, aglomerand sau concentrând diferite produse (Grace et al., 2008),
la o temperatură scazută (max. 800C), putându-se folosi şi la extracte alcoolice. Acest preoces este
uşor de controlat şi este foarte uşor să trecem de la studiu de laborator la producţie. Produsul obţinut
este sub forma unei pudre fine, care trebuie manipulată cu grijă, ea putând produce explozii urmate
de distrugeri sau răniri (Araruna et al., 2013). Uscarea în pat fluidizat se foloseşte în industria
alimentară pentru a usca şi acoperii diferite produse alimentare, dar ea se regăseşte şi în industria
farmaceutică (Desobry et al., 1997; Jaros and Pabis, 2006).
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Uscarea prin crioevaporare, cunoscută şi sub denumirea de liofilizare, îndepărtează apa prin
îngheţarea produsului la presiuni scăzute, proces care are patru etape: pre-tratearea, înghetarea,
uscarea primară şi uscarea secundară (Patapoff et al., 2002; Builders et al., 2010). Pre-tratarea se
foloseşte pentru a proteja diferitele componente ale produsului împotriva formării cristalelor de
gheaţă care pot distruge produsul. Procesul de îngheţare este lent, temperturile sunt cuprinse între –
500C şi – 800C, la o presiune de câţiva miliBarr (Hottot et al, 2004). Uscarea primară îndepartează
până la 95% din cantitatea de apă existentă în produs. În aceste condiţii apa trece din formă solită în
formă gazoasă şi poate să dureze până la 2 – 3 zile. Procesul de uscare secundară este folosit pentru
a elimina apa care este legată chimic de produs (Pathomwichaiwat et al., 2012). Liofilizarea se
foloseşte pentru materialele sensibile la temperaturi ridicate, cum ar fi proteinele, enzimele,
microorganismele şi plasma sanguină, este un procedeu costisitor, dar protejează diferitele
componente active.
Plantele cum ar fi nucul, vâscul şi salcia sunt cunoscute a fi bogate în derivaţi polifenolici cu
activitate anti-microbiană (Niamh et al., 2009; Çelik and Wendel, 2005; Pop, 2013). Flavonoidele
fromează o grupă mare de compuşi chimici din familia derivaţiilor polifenolici, cu potenţial
antimicrobian (incluzând acizii fenolici, flavone şi izoflavone, dihidroflavone) (Day and Harborne,
1993; Harborne and Williams, 2000; Cardonaa et al., 2013; Neveu et al., 2010). Polifenolii sunt
prezenţi în diferite plante medicinale, inclusiv în fructe, cereale, ceai, cafea, vin (Sarica et al.,
2005), dar şi în plante ornamentale (Areej et al., 2013; Couto et al.,2012), fiind dovedit faptul că au
activităţi anti-microbiene (Nichenametla, 2006).
Polifenolii existenţi în diferite plante au un efect anti-inflamator,

protector împotriva

stresului oxidativ, efect care este corelat cu efectul de prevenţie al arterosclerozei şi al altor maladii
cardiovasculare (Deepinderjeet and Sachin, 2013).
Atomizarea este un proces de evaporarea al apei folosind un flux de aer cald. Aparatul
pulverizează o perdea fină de vapori, vapori care intră în contact cu fluxul de aer sunt transformaţi
într-o pudră fină, care se separă gravimetric într-un ciclon.
Procesul de liofilizare foloseşte pentru evaporarea apei temperaturi joase (-600C) şi presiuni
care ajung aporape la valoare vidului (milibari). Combinaţia de temperatură şi presiune scăzută face
ca apa aflată în soluţia procesată să se evapore, rezultând un produs lipsit de apă.
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Capitolul 3
MICROORGANISME PATOGENE DIN ALIMENTE,

În capitolul 3 sunt descrise câteva tipuri de mincroorganisme cu incidenţă mare în industira
alimentară, E. coli, Bacilus subtilis, Staphylococcus aureus, Salmonella şi Listeria monocytogenes,
care au fost selectate pentru investigaţiile antimicrobiene. Sunt descrise particularităţile morfologice
şi factorii care determină proliferarea acestora.

PARTEA A DOUA
CERCETARI PROPRII
Capitolul 4
OBŢINEREA ŞI CONCENTRAREA EXTRACTELOR
4.1. STUDIUL EXPERIMENTAL 1. OBŢINEREA ŞI CARACTERIZAREA
EXTRACTELOR APOASE ŞI HIDROACLCOLICE DIN 7 PLANTE MEDICINALE
INDIGENE CU POTENȚIAL ANTIMICROBIAN
Considerând date de literatură care indică acţiunea antimicrobiană a unor plante medicinale
indigene, obiectivele acestui studiu experimental au fost:
1. Obţinerea unor extracte apoase şi hidroalcoolice din 7 plante medicinale indigene
2. Analiza spectofotometrică UV-Vis a extractelor şi determinarea conţinutului în compuşi
fenolici
3. Evaluarea semicantitativă a efectului antimicrobian.
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4.1.1 Materiale şi metode
Tabel 4.1
Numele plantelor investigate, tipul de extract şi codificarea lor
Plante

Tipul

Codificare

extractului

Apos

011

Hidroalcoolic

021

Apos

012

Hidroalcoolic

022

Apos

013

Hidroalcoolic

023

Apos

014

Hidroalcoolic

024

Apos

015

Rostopască (Chelidonium
majus)

Urzică (Urtica dioica)

Crăiţe (Tagetes erecta)

Crăiţe mici (Tagetes patula)

Coriandru (Coriandrum
sativum)
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Imagine reprezentativă a plantei

Rozmarin (Rosmarinus

Hidroalcoolic

025

Apos

016

Hidroalcoolic

026

Apos

017

Hidroalcoolic

027

Apos

018

Hidroalcoolic

028

officinalis)

Busuioc
(Ocimum basilicum)

Cimbrişor (Satureja Montana)

4.1.1.1. Obţinerea extractelor brute din cele 7 plante investigate
1. Extract apos: s-au cântarit 100 g din fiecare plantă uscată şi măcinată fin (Tab. 4.1.) care s-a
amestecat cu 700 ml de apă distilată încălzită la 80º C. Timp de 7 zile amestecul de plante
cu apă a fost păstrat la 40C şi a fost agitat zilnic.
2. Extract hidroalcoolic 15%: s-au cântarit 100 g din fiecare plantă uscată şi macinată fin (Tab.
4.1) care s-a amestecat cu 700 ml amestec de apă cu etanol (v/v 2:5). Timp de 7 zile
amestecul de plante cu solvenţi a fost păstrat la 40C şi a fost agitat zilnic.
Ambele tipuri de extracte au fost filtrate pentru a îndepărta materialul vegetal, iar filtratul
obţinut în amestec hidroalcoolic a fost concentrat sub vid în rotavapor la 700C pregătit pentru
concentare.
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Tabel 4.2
Cantitatea de extract total, înainte şi după recuperarea etanolului şi procentul de concentrare a
extractului (%)
Extract final

Procent de

Extract iniţial

( după eliminarea

concentrare a

ml

etanolului) ml

extractului (%)

021 Chelidonium majus

452

215

47,57

022 Urtica dioica

330

127

38,48

023 Tagetes erecta

355

132

37,18

024 Tagetes patula

638

293

45,92

025 Coriandrum sativum

660

347

52,58

026 Rosmarinus officinalis

570

307

027 Ocimum basilicum

632

352

028 Satureja Montana

360

160

53,86
55,70
44,44

4.1.1.2. Metode de analiză a extractelor
Analiza spectrometrică UV-Vis, determinarea fenolilor totali
Ambele tipuri de extracte (011 – 018; 021 - 028) au fost analizate prin spectometrie UV-Vis,
înregistrându-se spectrele pe domeniul 200 – 400 nm (Spectrofotometrul Perkin Elmer Lamda 25).
S-a determinat conţinutului de polifenoli totali prin metoda Folin-Ciocalteu conform procedurii de
mai jos, în paralel cu determinarea unei curbe de etalonare efectuată cu acid galic (GAE).
Determinarea curbei de etalonare. S-au cântarit la balanţa analitică, 25 mg acid galic şi
s-au introdus într-un balon cotat de 25 ml, se adaugă 15 ml etanol 40 %, se sonichează şi se aduce la
semn cu etanol, rezultînd o soluţie de concentraţie 1 mg/ml GAE. Aceasta reprezintă soluţia
standard mamă din care s-au prepară 5 dilutii: 1mg/100 ml; 0,5 mg/100 ml; 0,25 mg/100 ml; 0,125
mg/ml şi 0,0625 mg/ml.
La 1 ml soluţie standard GAE se adaugă 60-70 ml apă distilată, se agită, apoi se adaugă 5
ml reactiv Folin-Ciocalteu şi se omogenizează. După 1 minut şi înainte de 8 minute s-au adăugat 15
ml soluţie carbonat de sodiu 7,5 %. Se notează acest moment ca fiind momentul “0” şi se
omogenizează din nou. Se aduce la volum de 100 ml cu apă distilată şi dupa 30 min se citeşte
absorbanta la  = 750 nm fată de martor (blank). Martorul se prepară în acelaşi mod, utilizănd 1 ml
etanol 40 %. Pentru celelalte 3 diluţii s-au utilizat soluţii standard de 0,5 ml, 0,25 ml,0,125 ml şi
respectiv 0,0625 ml.
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S-a trasat curba de etalonare prin reprezentarea grafică a absorbanţelor citite în funcţie de
concentraţia de acid galic (mg/ml).
Pentru determinarea concentraţiei de compuşi fenolici din extractele (011 – 018 şi 021 028) concentrate s-a procedat similar, la determinare utilizându-se 1 ml extract.
4.1.1.3. Analiza microbiologică semicantitativă, pe mediu solid
Reactivii utilizaţi au fost: mediul de cultură Murashige-Skoog (mediu MS) şi apă distilată sterilă.
Culturile de microorganisme E. coli şi Bacillus subtilis au provenit din Laboratorul de
microbiologie al Centrului de cercetare ”Biochimie şi biotehnologie agroalimentară”.
Materiale utilizate: hotă cu flux laminar, plăci Petri, incubare termostat, autoclav,
spectometru Nanodrop.
Metoda utilizată e bazată pe proprietatea substanţelor antimicrobiene de a difuza într-un
mediu de cultură solid însămânţat cu o cultură bacteriană.
Mediul de cultură utilizat a fost Mueller-Hinton (30% extract carne, 1,75% caseină, 0,15%
amidon, 1,7% agar), fără glucoză Şi nesuplimentat. S-au folosit microorganisme provenite din
cultrua pură având o concentraŢie de aproximativ 0,5 pe scala MacFarland.
Tehnică de lucru: mediul topit şi răcit la 50 °C se toarnă în plăci Petri într-o grosime de 4
mm; după solidificare se însămânţează cu suspensie bacteriană pe toată suprafaţa

plăcii. Cu

o pensă sau depus microcomprimatele cu extractele (011 – 018 şi 021 - 028) concentrate. Se
incubează la 35–37 °C pentru 18–24 ore şi se măsurată diametrul zonei de inhibiţie cu ajutorul unei
rigle.
Valorile citite s-au comparat cu tabelele de interpretare (în mm), tulpina bacteriană
apreciindu-se ca fiind sensibilă sau rezistentă la extractul testat. (Zarnea G., 1984)
4.1.2. Rezultate şi discuţii
4.1.2.1. Descrierea extractelor apoase şi hidroalcoolice

Fig. 4.1. Aspectul extractelor apoase (011 – 018) numerotate de la stânga la dreapta
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Fig. 4.2. Aspectul extractelor hidroalcoolice (021 – 028) concentrate, numerotate de la stânga
la dreapta
4.1.2.2. Analiza spectrometrică UV-Vis, şi concentraţia de compuşi fenolici
Tabel 4.3
Absobţiile UV-Vis ale principalilor acizi fenolici din plantele studiate
Compus bioactiv

Lungimea de undă caracteristica (nm)

gallic

217, 272

protocatechuic

218, 260, 295

gentisic

213, 239 , 332 , 370

caffeic

220, 240, 294, 326

vanillic

219, 261, 294, 320

syringic

218, 276, 328

p-coumaric

226, 312, 361

sinapic

238, 326

feruilic

218, 236 , 295

*** Rebecca J. Robbins, 2003
Spectrele UV – Vis ale plantelor (fig 4.1 – 4.2) sunt caracterizate de prezenţa acizilor fenolici,
manifestând absorbţii intense la 200 – 400 nm, absorbţii ce corespund acizilor fenolici. Rezultate
similare sunt regăsite în literatura de specialitate (Tabelul 4.3)( Rebecca J. Robbins, 2003).
De asemenea se poate observa că extractele hidroacloolice au avut intensităţi de absorbţie
mai ridicate decăt cele apoase.
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Tabel 4.4
Cantitate de polifenoli totali din extractele apoase şi hidroalcoolice
mg Polifenoli/

Cod extract

1ml extract

011 Chelidonium majus

0.078

012 Urtica dioica

0.106

013 Tagetes erecta

0.065

014 Tagetes patula

0.085

015 Coriandrum sativum

0.042

016 Rosmarinus officinalis

1,543

017 Ocimum basilicum

2,236

018 Satureja Montana

2,484

021 Chelidonium majus

0,591

022 Urtica dioica

0.032

023 Tagetes erecta

0,873

024 Tagetes patula

1,039

025 Coriandrum sativum

0.044

026 Rosmarinus officinalis

8,216

027 Ocimum basilicum

7,522

028 Satureja Montana

13,939

4.1.2.3.Evaluarea comparativă a activităţii antimicrobiene a extractelor, pe mediu solid cu agar
Efectul comparativ al extractelor apoase şi hidroalcoolice asupra creşterii bacteriene, testate
pe E.coli şi Bacillus subtilis
Au fost evaluate efectele antimicrobiene ale extractelor apoase (011-018) şi hidroalcoolice
(021-028) pe plăci cu agar însămânţate cu E.coli şi Bacillus subtilis. Extractele au fost adăugate ca
atare, dar s-au realizat şi diferite diluţii de 1:5, 1:10, 1:50 şi 1:100 din fiecare extract. Din nefericire
diluţiile de 1:10, 1:50 şi 1:100 nu au dat rezultate. În fiecare godeu a fost introdusă o cantitate de
3µl din fiecare probă.
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Tabel 4.5
Zona de inhibiţie bacteriană a extractelor apoase
E. coli

Bacillus subtilis

nefiltrat

nefiltrat

1:1

1:1

0

0,7

0,7

0

013 Tagetes erecta
017 Ocimum basilicum

Din tabelul 4.5 reiese că extractele apoase (011, 012, 014, 015, 016, 018) nu au inhibat
creşterea microorganismelor. Extractele (013 si 017) au manifestat inhibiţie antibacteriană selectivă,
astfel 013 a avut acţiune asupra Bacillus subtilis (0,7 cm), dar nu a avut acţiune asupra E. coli, în
timp ce 017 a inhibat creşterea E. coli (0,7 cm), dar nu a inhibat creşterea Bacillus subtilis.
Tabel 4.6
Zona de inhibiţie a extractelor hidoalcoolice
E. coli

Planta

Bacillus subtilis

nefiltrat

filtrat

nefiltrat

filtrat

1:1

1:1

1:1

1:1

1:5

022 Urtica dioica

0

0

0

0,7

0

026 Rosmarinus officinalis

0,6

0,7

1,2

1,4

0,7

027 Ocimum basilicum

0

0

0

1,3

0,7

028 Satureja Montana

0,8

0

0,9

0

0

Conform tabelului 4.6 au manifestat inhibiţie bacteriană asupra Bacillus subtilis, extractele
022 (0,7 cm), 026 (1,4 cm) şi 027 (1,3 cm) sub formă filtrată în raport 1:1, extractele nefiltrate au
avut inhibiţie bacteriană semnificativ mai slabă 026 (1,2 cm) şi 028 (0,9 cm).
În cazul E. coli inhibiţia bacteriană a fost observată în cazul extractelor 026 (0,6 cm) raport
1:1 nefiltrat, 028 (0,8 cm) nefiltrat raport 1:1. Extractul filtrat 026 (0,7 cm) raport 1:1 a manifestat
acţiune antimicrobiană în cazul E. coli.
Analiând rezultatele obţinute, putem aprecia că extractul hidroalcoolic de rozmarina a avut
cel mai bun efect antimicrobian împotriva bacilus subtilis, iar busuiocul a manifestat acţiune
antibacteriană similată cu acesta.
De asemenea se poate remarca faptul că extractele filtrate au avut eficienţă antibacteriană
mai ridicată în cazul bacilus subtilis.
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Gradele diferite de inhibiţie bacteriană a biocomponeţilor asupra celor două bacterii sunt
influenţate de structura bacteriană. Astefel E. coli având mebrana bacteriană de natura
lipopolizaharidică a impiedicat trecerea compuşilor spre interiorul celulei, fiind puţin afectată de
biocomponeţi.

Fig. 4.1. Inhibiţia manifestată de extractul 026 asupra bacillus subtilis

4.1.3 Concluzii
1. Analiza UV-Vis a extractelor din plantele studiate confirmă absorbţii mai puternice în
cazul extractelor hidroalcoolice dacât în cazul extractelor apoase, acestea fiind caracterizate de
prezenţa acizilor fenolici.
2. Diferenţa de extracţie a compuşilor bioactivi (spectrele UV-Vis) este datorată polarităţii
diferite a solvenţilor utilizaţi la extracţie.
3. Conţinutul de polifenoli totali a fost mai ridicat în cazul extractelor hidroalcoolice de
rozmarin, busuioc şi crăiţe.
4. La finalizarea investigaţiilor se poate afirma că extractele hidroalcoolice au avut efecte
antibacteriene mai intense decât extractele apoase.
5. Extractele hidroalcoolice din Rosmarinus officinalis, Ocimum basilicum şi Satureja
Montana au dat rezultate bune, inhibând dezvoltarea bacteriana a E coli sau Bacillus subtilis. În
general efectul a fost mai intens asupra bacteriei Bacillus subtilis.
6. Variantele de extracte filtrate au fost mai active, cel mai intens efect antibacterian faţă de
Bacillus subtilis fiind observat la extractele filtrate 026 şi 027, Rosmarinus officinalis şi Ocimum
basilicum.
7. Rezultatele cele mai bune, cu efect antibacterian pe ambele tulpini de E coli Şi Bacillus
subtilis au fost observate cu extractele hidroalcoolice de cimbru Satureja Montana – (028) şi
Rosmarinus officinalis (026).
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4.2. STUDIUL EXPERIMENTAL 2. OBŢINEREA ŞI CARACTERIZAREA EXTRACTELOR
DE SALCIE, VÂSC ŞI FRUNZE DE NUC
Tabel 4.7
Plante investigate, aspectul morfologic şi codificarea extractelor obţinute în apă acidulată
Plante investigate

Codificare

Vâsc

Imagine reprezentativă a plantei

031

(Viscum album)

Frunze nuc (Juglans
regia)

Salcie (Salix alba)

032

033

4.2.1.2. Spectru UV-Vis Şi determinarea concentraţiilor de compuşi fenolici totali
Tabel 4.8
Cantiatea de polifenoli existenţi în extractul crud
Proba

Mg Polifenoli/ 1 ml extract

Salcie

2,6

Vâsc

1

Nuc

1,21
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4.2.1.3. Analiza cromatografică HPLC şi detecţie cu fotodiodă (HPLC_DAD)
Analizele cromatografice au fost realizate pe un cromatograf HPLC Agilent 1200 cuplat cu
o diodă de detecţie (DAD) şi doi eluenţi A şi B: metanol/acid acetic/apă (10:2:88) (solventul A)
respectiv metanol/acid acetic/apă (90:3:7) (solventul B). Debitul de lucru a fost 1 ml/min la 280 nm.
Gradientul folosit a fost urmatorul: de la 100% la 85% (min 0-10), de la 85% - 50% (min 10 - 30),
de la 50% la 15% (min 30 - 45) şi de la 15% - 100% (min 45 - 55).
4.2.1.4. Analiza microbiologică pe mediu solid (semi-cantitativă) şi lichid (cantitativă)
Pentru realizarea testelor microbiologice s-au utilizat un numar de 5 tipuri de
microorganisme ( E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus şi
Salmonella enteritis ) la fiecare investigatţe au fost utilizate microorganisme revitalizate (cultivate
pe mediu proaspăt de cultuă la temp de 370C, cu 24 ore înainte de investigare). Investigaţiile au fost
făcute pe mediu solid şi lichid, pH a fost adus la valoare de 7 înaintea de a adăuga mediul cu
bacterii.
Au fost utilizate microorganisme de Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes,
Bacillus cereus, E. coli and Salmonella enteritis furnizate de departamentul de microbiologie al
USAMV Cluj. Extractele au fost testate pentru a vedea inhibiţia lor asupra microorganismelor
selectate după o perioadă de 24 de ore.
4.2.1.5. Analiza metalelor din extractele apoase de salcie, vâsc şi nuc
Proba uscată şi mărunţită de material vegetal (frunze de nuc, salcie şi planta de vâsc) este extrasă cu
o soluţie de HCl 1% prin menţinerea timp de 16 ore la temperatura camerei şi agitată periodic.
Extractul este apoi filtrat şi supus determinărilor de metale prin absorbţie atomică. Soluţia rezultată
este potrivită pentru determinarea metalelor folosind tehnici adecvate de spectrometrie atomică.
Condiţiile analitice instrumentale generale sunt prezentate în tabelul 4.9.
Alegerea acestei metode pentru oricare din aceste elemente depinde de cantitatea
elementului respectiv care ar putea fi în eşantion cât şi de necesitatea de a cuprinde toate elementele
într-o singură probă.
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Tabel 4.9
Condiţii analitice generale pentru spectroscopia de absorbţie atomică în flacără
Lungime
Element

de undă

Tipul de flacără

(nm)

Clorură

Interferenţe

Corecţie

de lantan

principale

de fond

Fe

Deuteriu

Cadmiu

228,8

Aer/acetilenă oxidantă

Nu

Cobalt

240,7

Aer/acetilenă oxidantă

Nu

Deuteriu

Cupru

324,8

Aer/acetilenă oxidantă

Nu

Deuteriu

Plumb

217,0

Aer/acetilenă oxidantă

Nu

Deuteriu

Mangan

279,5

Fier

248.3

Nichel
Zinc

Aer/acetilenă sau

Da

Fe, Si

Deuteriu

Aer/acetilenă oxidantă

Nu

Al, Mn

Deuteriu

232,0

Aer/acetilenă oxidantă

Nu

Fe

Deuteriu

213,9

Aer/acetilenă oxidantă

Nu

acetilenă/N2O reducătoare

Deuteriu

Prepararea soluţiilor etalon pentru fiecare element
Soluţia stoc pentru fiecare metal are concentraţia de 1000 mg/l. Din ea se prepară o soluţie
etalon de lucru de 40 mg/l prin diluarea a 20 ml din soluţia stoc la 500 ml. Aceste soluţii sunt stabile
6 luni de la data preparării.
Determinare pe probă pentru analiză
Se aspiră separat în flacără soluţia pentru proba martor şi proba pentru analiză, după care se
măsoară absorbanţa pentru elementul respectiv. Se citesc soluţiile de cel puţin două ori şi dacă
valorile cad într-un interval acceptat, se face media acestora. După fiecare măsurare se aspiră apă şi
se reajustează zero-ul dacă este necesar. Dacă în probă de analizat concentraţia depăşeşte intervalul
de calibrare, se diluează soluţia de analizat cu soluţia martor pentru calibrare.
4.2.3. Rezultate şi discuţii
4.2.3.1. Caracterizarea spectrelor UV-Vis şi a cromatogramelor HPLC-DAD ale celor trei
extracte
Concentraţia polifenolilor este cuprinsă între 1 si 2,6 mg/ml (Pop et al, 2013), concentraţia
mare fiind la extractul de salcie. Acest extract are cea mai mare cantitate de eridiocite, quercitine,
catechine, salicil şi isohamentine, demonstrate în urma investigaţiei HPLC-DAD, toate aceste
molecule bioactive sunt responsabile pentru activităţile antimicrobiene.
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Extractul de nuc a fost urmatorul extract în ceea ce priveste cantitatea de polifenoli,
reprezentaţi de derivaţi ai hydrojuglonelor (P3 si 4), derivaţi ai quercetinelor (P

8 si 9)

şi theaflavine

(P10). Datele obţinute sunt în concordanţă cu cele din baza internaţionala Duke.
Extractul de vâsc a fost caracterizat ca fiind bogat în quercetine şi theaflavine.
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Fig. 4.2. Spectre comparative HPLC – DAD/MS la 280 nm ale extractului de nuc, salcie şi vâsc
4.2.3.2. Evaluarea semicantitativă a activităţii antimicrobiene pe mediu solid

Fig. 4.4. Zona de inhibiţie al extractului de

Fig. 4.5. Zona de inhibiţie al extractului de
XX

Salix alba fa ă de Listeria monocytogenes, la

Salix alba fa ă de Bacillus cereus la dilu ia

dilu ia de 1:1 și 1:5

de 1:1 și 1:5

Zona de inhibiţie a bacteriilor în agar, a depins de concentraţia extractului şi tipul acestuia.
Extractul din Salix alba, a avut cele mai mari zone de inhibiţie a creşterii pentru Bacillus cereus
(2.72 cm), Staphylococcus aureus (1.10 cm), Listeria monocytogenes (3.08 mm) and E. coli (0.85
cm). Fig 4.4 şi 4.5 prezintă zona de inhibiţie al extractului de Salix alba împotriva Listeria
monocytogenes and B.cereus.
Tabel 4.10
Vaorile inhibitorii (măsurate în cm) al extractelor de nuc şi salcie.
Microorganism

Extract de nuc

Extract de salcie

testat

1:1

1:5

1:10

1:1

1:5

1:10

E. coli

0.1

0

0

0.8

0

0

Staphylococcus

0

0

0

1.1

0

0

Bacillus cereus

0

0

0

2.72

2.1

0.9

Salmonella

0.3

0

0

0

0

0

0.8

0

0

3.08

2.6

0.5

aureus

enteritis
Listeria
monocytogenes
Datele prezentate în tabelul 4.10 sugerează faptul că în cazul extractului de nuc (1:1) zona de
inhibiţie bacteriană a fost de 0,8 cm, în cazul listeriei; diluţia 1:1 a manifestat slabă inhibiţie
bacteriană împotriva E.colişsi Salmonella enteritis (0,1 respectiv 0,3 cm), în timp ce inhibiţia nu a
fost observată la Bacillus cereus şi Staphylococcus aureus. Diferenţele apărute la zonele de inhibiţie
sunt datorate diferenţelor de structură membranară a celor două bacterii.
Extractul de salcie a avut influenţă negativă asupra creşterii bacterinene, în cazul Listeria
monocytogenes (dil 1:1- 3,08 cm) şi Bacillus cereus (dil 1:1- 2,72 cm). Se poate observa că
extractul de salcie a avut o inhibiţie slabă asupra salmonela, stafilococ şi E. coli. (0, 1,1 şi 0,8 cm).
În cazul diluţiei 1:5 şi 1:10 s-au observat zone de inhibiţie doar în cazul Bacillus cereus şi Listeria
monocytogenes. Slabul efect antibacterian, manifestat de extractul de nuc poate fi atribuit
concentraţiei slabe de polifenoli totali, comparativ cu extractul de salcie (de trei ori).
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4.2.3.3. Evaluarea cantitativă a activităţii antimicrobiene pe mediu lichid
Dezvoltarea microorganismelor pe mediu lichid
Fig. 4.6 – 4.7 reprezintă dinamica creşterii bacteriene pentru cele cinci tipuri de bacterii
studiate.
În urma evaluărilor în mediu lichid extractul de nuc a arătat un efect inhibitor asupra tuturor
plantelor investigate. Efectul extractului de nuc împotriva Staphylococcus aureus arată un puternic
efect inhibitor pe o perioada de 24 de ore pentru toate cele 3 concentraţii în parte stângă a figurii se
poate observa extractul de vâsc care nu are un efect inhibitor pentru Staphylococcus aureus, toate
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cele trei concentraţii având valori comparative cu martorul. (Fig.4.6)
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Fig. 4.6. Dinamica creşterii la Staphylococcus aureus în vitro utilizând trei concentraţii ale
extractelor de Juglans regia şi Viscum album
Braga şi Col., (2005) au folosit Punica granatum pentru a inhiba dezvoltare S. aureus, la fel
cum şi Zuo şi col. (2008) au demonstrat o diminuare a creşterii lui Staphylococcus utilizând extracte
din plante medicinale.
Vâscul care are un conţinut destul de scăzut în acizi fenolici; nu are nici un efect împotriva
lui Staphylococcus aureus.
Figura 4.7 prezintă curba de creştere pentru Listeria monocytogenes crescută în vitro şi
adaugând extracte de Juglans regia and Viscum album în diferite concentraţii( 1:1, 1:5 şi 1:10),
arată o mică inhibare a acesteia. Doar extractul de nuc (1:1) arată o inhibare mai pronunţată a
Listeria monocytogenes, rezultate similare au fost raportate de (Alvarez et al. 2006; Zuo et al.,
2008). Vâscul a avut un efect inhibitor scazut asupra listeriei.
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Fig. 4.7. Dinamica creşterii la Listeria monocytogenes în vitro utilizând trei concentra ii ale
extractelor de Juglans regia şi Viscum album
Extractul de nuc a reusit să inhibe dezvoltarea Bacillus cereus pe toata perioada
investigaţiei, rezultatele cele mai bune sunt date de dil. 1:1 (Fig 4.7), rezultate similare fiind
raportate şi de Hyejung et al, în 2013.
Extractul de vasc a avut un efect mai slab al inhibitiei, dar un rezultat pozitiv a fost observat
la dil. 1:1 care a reuşit la final să stopeze creştera microorganismului, rezultate similare au fost
raporate şi de Gutiérrez-Larraínzar et al., 2013.
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Fig. 4.8. Dinamica creşterii la Bacillus cereus în vitro utilizând trei concentra ii ale
extractelor de Juglans regia şi Viscum album
Extractul de nuc inhibă creşterea lui E. coli (Fig 4.9) într-o manieră controlată, rezultate
similare fiind observate şi de (Wong şi Kitts 2006), comparativ cu extractul de vâsc care are un
efect mai slab al inhibiţiei (Fig 4.9)
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Fig. 4.9. Dinamica creşterii la E coli în vitro utilizând trei concentra ii ale extractelor de
Juglans regia şi Viscum album
După 24 de ore de investigare în Fig 4.10 se poate observa cum extractul de nuc a inhibat
dezvoltarea Salmonella enteritidis. În studii recente s-a demonstrat o inhibiţie a Salmonella cu
ajutorul unui extract din Vaccinium corymbosum (Shen et al., 2014).
Vâscul are un elect slab de inhibare al salmonelei. Studii similare realizate cu extrat de Aloe
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secundiflora au aratat un efect inhibitor asupra salmonelie (Waihenya et al. 2002) .
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Fig. 4.10. Dinamica creşterii la Salmonella în vitro utilizând trei concentra ii ale extractelor
de Juglans regia şi Viscum album
4.2.3.4. Analiza metalelor din extractele brute de salcie, nuc şi vâsc
Valorile concentraţiilor de metale, exprimate în mg/L (ppm) şi µg/L (ppb) sunt redate în
Tabelul 4.11.
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Tabel 4. 11
Valorile concentraţiilor metalelor detectate în extracte exprimate în ppm ( mg/l)
Element/Plantă

Ppm (mg/l)
Salcie

Nuc

Vâsc

Li

0.006

0.027

0.032

Na

5.511

8.850

17.501

Mg

119.091

403.671

242.748

Ca

640.561

19.045

316.688

Mn

23.841

7.983

61.869

Fe

4.456

1.502

2.689

Co

0.039

0.005

0.052

Ni

0.064

0.125

0.777

Cu

0.215

0.267

0.832

Zn

23.085

2.780

5.057

Pb
Cd

<0.001
0.216

<0.001
0.002

<0.001
0.035

4.2.5. Concluzii
Studiul cofirmă că extractele apoase din nuc (Juglans regia), vâsc (Viscum album) şi salcie
(Salix alba) au un bun efect antimicrobian. Toate cele trei extracte au un conţinut ridicat de derivaţi
polifenolici, prezentaţi în urma analizelor HPLC. Dupa investigarea efectelor pe agar, extractul de
salcie a aratat cel mai mare efect antimicrobian în special împotriva Listeria monocytogenes şi
Bacillus cereus.
Evaluarea cantitativă antimicrobiană, în mediu lichid şi măsurând absorbanţa amestecului de
microorganisme din extract, a dovedit că în funcţie de concentraţia de polifenoli şi derivaţi fenolici,
activitatea diferă între extractul de nuc, vâsc şi salcie, acestea reuşind să inhibe creşterea
microorganismelor.
În concluzie, extractul apos din salcie, nuc şi vâsc, se pot utiliza ca un conservat natural sau
un bio-dezinfectant, împotriva unui număr mare de microorganisme, care se pot întalni în produsele
alimentare. Aceste extracte pot fi utilizate ca ingrediente pentru producerea unor produse folosite
pentru obtinerea unor biodezinfectante.
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Capitolul 5
OBŢINEREA ŞI CARACTERIZAREA FIZICO – CHIMICĂ A PUDRELOR
OBŢINUTE, COMPARATIV PRIN CELE TREI TEHNICI DE USCARE
Scopul cercetărilor experimentale a fost obţinerea şi caracterizarea unor pudre obţinute,
din extracte de nuc (Juglans regia), vâsc (Viscum album) şi salcie (Salix alba), utilizând diferite
metode de uscare (atomizare, ucare în pat fluidizat şi liofilizare).
Obiectivele studiului:
1. Utilizarea a trei metode diferite de uscare (atomizare, ucare în pat fluidizat şi liofilizare)
pentru a obţine pudre, selectând cea mai eficientă metodă de uscare, imobilizare şi
conservare a activităţii antioxidante şi antimicrobiene a polifenolilor prezenţi în pudre,
proveniţi din cele trei extracte de plante
2. Determinarea acţiunii antioxidante a pudrelor obţinute, comparativ cu extractele crude de
nuc (Juglans regia), vâsc (Viscum album) şi salcie (Salix alba)
3. Analiza screening prin spectrometrie în Infrarosu ( FTIR) a pudrelor, comparativ cu
extractele crude de nuc (Juglans regia), vâsc (Viscum album) şi salcie (Salix alba)
5.1. MATERIALE ŞI METODE
5.1.1. Obţinerea extractelor şi analiza spectrometrică a compuşilor fenolici
Descrisă la subcapitolul 4.1.1.2.
5.1.2. Determinarea activităţii antioxidante (DPPH)
5.1.3. Analiza spectrometrică FT-IR
Toate extractele crude şi pudrele rezultate au fost caracterizate cu ajutorul spectofotometriei
IR, în domeniul MIR (600-4000cm -1). Înregistrarea spectrelor de absorbţie FTIR s-a făcut direct
prin utilizarea spectofotometrului Shimadzu IR Prestige -21 cu accesoriu de diamant de tip ATR
orizontal (Horizontal Attenuated Total Reflectance) cu o singură reflexie. S-au utilizat volume de
10

robă evaporată în sistemul HATR. Spectrele au fost înregistrate pe domeniul de lungimi de

undă 600-4000 cm

-1

iar benzile de absorbţie caracteristice tipului de legături şi a grupărilor

funcţionale (exprimate în cm-1) au fost identificate. Zona de fingerprint a fost identificată pe
domeniul 600-1800 cm-1.
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5.1.4. Echipamente şi tehnici utilizate pentru uscarea extractelor şi obtinerea pudrelor

Fig. 5.1. Atomizorul Mobil Minor de la GEA, utilizat în experimente. 1 – cameră de uscare,
2 – ciclonul folosit pentru colectarea pulberilor, 3 – ventilatorul care absoarbe particulele din
camera de uscare.

Fig. 5.2. Uscătorul în pat fluidizat utilizat în experimente: 1 - camera unde are loc uscarea,
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granularea şi aglomerarea. 2 - panoul de comandă

Fig. 5.3. Liofilizatorul utilizat în experimente: 1 – camera pentru vacum şi duzele de
adaptare, 2 - unitatea centrală pentru control, 3 pompă de vacum

5.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII
5.2.1. Caracterizarea pudrelor obţinute
In fig. 5.4. sunt prezentate imaginile pudrelor obţinute în urma deshidratării extractelor (nuc,
salcie, vâsc) imobilizate pe maltodextrina (MD), lactoză (LA) şi sare (S) prin procesele specifice de
atomizare (SD), uscare în pat fluidizat (FB) şi liofilizare (FD).
Sarea s-a comportat bine în toate cele trei procese de deshidratare SD, FB şi FD. Lactoza a
dat rezultate bune pentru FB şi FD, spre deosebire de maltodextrină care a dat rezultate bune doar în
cazul SD. Procentul cel mai mare de polifenoli recuperaţi după procesare 94 – 96% a fost în urma
atomizarii (Fang and Bhandari, 2011).
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Liofilizare (FD)

Uscare în pat fluidizat
(FB)
0

Proces

Temperatura de intrare: Uscarea principala – 55 C, Temperatura de intrare:

de

1800C

uscare

Temperatura de uscare: Uscare

presiune vacum: 0.12 mbar

450C
Debit

finala

–

50C, Temperatura

presiune vacum: 0.12 mbar
pompa:

380

800C
de

uscare:

400C
Debit pompa: 28 ml/min

ml/min
Matric
e

MD

S

S

LA

S

LA

Salcie
(Salix
alba)
Vâsc
(Viscu
m
album)
Nuc
(Juglan
s regia)
Fig. 5.4. Aspectul pudrelor obţinute din trei extracte de nuc, salcie şi vâsc, imobilizate pe
maltodextrină (MD), lactoză (LA) şi sare (S) utilizand atomizarea (SD), uscarea în pat fluidizat
(FB) şi liofilizarea (FD)

5.2.2. Conţinutul total de polifenoli al pudrelor, comparativ cu extractele crude
Tabel 5.1
Valorile polifenolilor totali (mg GAE/ml) din extractul iniţial (cI), comparativ cu valorile teoretice
cD şi valorile reale obţinute în pudre (cR) un ajutorul tehnicii SD, FB şi FD.
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Extract

cI

SD

FB

(mg

(mg GAE /

FD

ml SD (mg GAE / ml FB (mg GAE /

ml FD

GAE / extract pudra 10%)

extract pudra 10%) extract pudra 10%)

ml

M

MD

S

LA

extrac

S

LA

MD

S

LA

2,44

2,44

-

2,44

2,44

1,32

1,61

1,51

1,88

1,00

1,00

1,00

1,00

0,51

0,55

0,51

0,66

1,19

1,19

1,19

1,19

0,70

0,82

0,70

0,71

D

t)
Salcie

2,60

cD

= 2,44 -

(Salix

2,44

alba)

cR =1,53

Vâsc

1,00

cD

1,50
= 1,00 -

(Viscum

1,00

album)

cR =0,82

Nuc

1,21

cD

-

-

0,52
= 1,19 -

(Juglans

1,19

regia)

cR =0,60

-

0,70

-

-

Astfel, în cazul utilizării metodei de atomizare (SD):
 Pentru salcie randamentul de recuperare a polifenolilor a fost de 62,7% pe MD, respectiv
61,47% pe S.
 Pentru vâsc randamentul de recuperare a polifenolilor a fost de 82 % pe MD, respectiv 52 %
pe S.
 Pentru nuc randamentul de recuperare a polifenolilor a fost de 50,4 % pe MD, respectiv 58,8
% pe S.
In cazul utilizării metodei de uscare în pat fluidizat:
 Pentru salcie, randamentul de recuperare a polifenolilor a fost de 54 % pe S, respectiv 66 %
pe LA.
 Pentru vâsc, randamentul de recuperare a polifenolilor a fost de 51 % pe S, respectiv 55 %
pe LA.
 Pentru nuc randamentul de recuperare a polifenolilor a fost de 58,8 % pe S, respectiv 68,9 %
pe LA.
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5.2.3. Caracterizarea amprentei spectroscopice FT-IR a extractelor brute şi a pudrelor
obţinute
Tabel 5.2
Valorile absorbanţelor FTIR identificate la pudre şi extracte de nuc (Juglans regia), vâsc (Viscum
album) şi salcie (Salix alba).
Extract

Zona 1

Zona 2

Zona 3-4

Zona 5

600-970 cm-1

1000-1250 cm-1

1300-1700 cm-1

2900-3300 cm-1

Salcie

634, 763, 819, 865

1041, 1232

1446, 1608, 1718

2937, 3238

Nuc

632, 667, 775, 812, 1045, 1224, 1319

1647, 1732

2935, 3278

1508, 1543, 1645, 1716

2933, 3238

871
590, 605, 632, 786, 1047, 1215

Vâsc

866

5.2.4. Activitatea antioxidantă a pudrelor obţinute, comparativ cu continuţul în polifenoli
Tabel 5.3
Valorile medii ale concentraţiilor de compuşi fenolici, comparativ cu activitatea antioxidantă a
pudrelor obţinute din cele trei extracte de plante prin cele trei tehnologii SD, FB, FD.
Pudră

mg GAE/1 ml pudra

µM Trolox/1ml

Raport

dizolvata

pudra dizolvata

Polifenoli/
activitate
antioxidantă

Salcie(SD)

pe

matrice

1,501

13,55

9,02

Nuc (SD) pe matrice MD

0,698

6,02

8,62

Vâsc(SD) pe matrice MD

0,520

5,24

10,07

Salcie(FD) pe matrice S

1,317

11,90

9,03

Nuc(FD) pe matrice S

0,701

5,87

8,37

Vâsc(FD) pe matrice S

0,509

5,41

10,62

Salcie(FB) pe matrice S

1,512

13,26

8,75

Nuc(FB) pe matrice S

0,700

5,98

8,54

MD
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Vâsc(FB) pe matrice S

0,512

5,60

10,93

Se constată că pudrele de salcie au cea mai intensă activitate antioxidantă ( 11,9- 13,55 µM
Trolox/1ml pudră dizolvată) şi aceasta este corelată cu un conţinut maxim de polifenoli (1,3171,512 mg GAE/1 ml pudră dizolvată). La tehnicile SD şi FB s-au obţinut rezultate mai bune,
utilizându-se matrici de MD, respectiv S.
Activitatea antioxidantă minimă ( redusă cu aprox. 50 %) a fost constatată la pudrele de
vâsc, indiferent de tehnica de uscare sau matrice.
Rapoartele obţinute între concentraţia de polifenoli şi activitatea antioxidantă au fost relativ
constante pentru o anumită tehnică de uscare, dar a fost diferită în funcţie de tipul plantei din care
s-a obţinut pudra. Astfel, raportul cel mai mare s-a obţinut la vâsc (10,07-10,93), cu toate că
valoarea absolută a compuşilor fenolici a fost cea mai mică, în timp ce salcia şi extractul de nuc au
avut valori similare , în intrevalul 8,5-9. Aceste diferenţe sugerează ca activitatea antioxidantă a
vâscului este mai mare per unitate de compus fenolic, adică potenţialul antioxidant al unităţilor
polifenolice din vâsc ( flavonoide) e mai intensă. In schimb, potenţialul antioxidant al unităţilor
polifenolice din salcie ( acizi fenolici) e mai mic deşi concentraţia acestora e mai mare.
5.3.

CONCLUZII

1. Au fost obţinute pudre din extracte apoase 15% de nuc (Juglans regia), vâsc (Viscum
album) şi salcie (Salix alba), utilizând trei tehnologii de uscare: atomizare (SD), uscare în pat
fluidizat (FB) şi crioliofilizare (FD). Un total de 21 de pudre, s-au obţinut utilizând aceste tehnici
pe trei matrici diferite: maltodextrină, sare sau lactoză.
Matricele utilizate s-au comportat diferit în procesul de uscare, pentru atomizare cele mai
potrivite au fost sarea şi maltodextrina, sarea şi lactoza s-au comportat bine pentru uscarea în pat
fluidizat. Rezultate bune au fost obţinute de sare şi lactoză şi în procesul de liofilizare, dar
tehnologia este destul de costisitoare. Consideram ca atomizarea este cea mai adecvată metoda de a
imobiliza extracte bogate în polifenoli pe un suport de sare sau maltodextrina, datorită faptului că
este un proces rapid şi continuu de uscare, fiin în final cel mai economic.
Cea mai rapidă metodă de evaporare a fost SD în sistem continuu. Prin acest procedeu s-au
obţinut pudre cu matricile de maltodextrina (MD) şi sare.
Uscarea în pat fluidizat a dat rezultate bune la utilizarea matricilor de lactoza şi sare, dar nu
a avut un rezultat satisfăcător pentru MD. Dezavantajul FB este faptul că se lucrează doar în sarje
mici 300 – 450 g/sarja.
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Crioliofilizarea este un proces lent şi un mare consumator de energie. Matricile care s-au
pretat bine pentru acest procedeu au fost sarea şi lactoza.
2. Conţinutul de compuşi fenolici a fost diferit în funţie de extractul de plante şi stabilitatea
pudrei şi a matrici utilizate.
Astfel, pudra de salcie a avut conţinut maxim de polifenoli de 1.53 mg GAE/ ml pudra
obţinută pe maltodextrina, dizolvată şi 1.88 mg GAE/ ml pudră obţinută pe lactoză, dizolvată. O
mai bună stabilitate a polifenolilor a fost observată pentru procesul de SD, cu cea mai bună
recuperare de polifenoli, de până la 82% pe un substrat de MD.
3. Spectrometria FTIR a fost utilizată pentru a obţine amprenta specifică a extractelor de
plante înainte şi după uscare. Conform datelor spectroscopice, cea mai bună tehnologie de uscare
s-a dovedit a fi atomizarea, datorită vitezei mare de procesare, precum şi un proces continuu de
acţiune, comparativ cu liofilizarea care este un proces lent, datorită evaporatii la temperatură
scazută.
4. Pudrele de salcie au avut cea mai intensă activitate antioxidantă ( 11,9- 13,55 µM
Trolox/1ml pudră dizolvată) şi aceasta este corelată cu un conţinut maxim de polifenoli (1,3171,512 mg GAE/1 ml pudră dizolvată). Tehnicile SD şi FB au fost cu rezultate mai bune, utilizânduse matrici de MD, respectiv S.
Activitatea antioxidantă minimă ( redusă cu aprox. 50 %) a fost constatată la pudrele de
vâsc, indiferent de tehnica de uscare sau matrice.
Rapoartele obţinute între concentraţia de polifenoli şi activitatea antioxidantă au fost relativ
constante pentru o anumită tehnică de uscare, dar a fost diferită în funcţie de tipul plantei din care
s-a obţinut pudra. Astfel, raportul cel mai mare s-a obţinut la vâsc (10,07-10,93), cu toate că
valoarea absolută a compuşilor fenolici a fost cea mai mică, în timp ce salcia şi extractul de nuc au
avut valori similare , în intrevalul 8,5-9. Aceste diferenţe sugerează că activitatea antioxidantă a
vâscului este mai mare per unitate de compus fenolic, adică potenţialul antioxidant al unităţilor
polifenolice din vâsc ( flavonoide) e mai intens. În schimb, potenţialul antioxidant al unităţilor
polifenolice din salcie ( acizi fenolici) e mai mic deşi concentraţia acestora e mai mare.
Produsul obţinut din extractul de salcie este cel mai bogat în polifenoli şi se recomandă a fi
folosit ca bio- dezinfectant.
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Capitolul 6
EFICIENŢA ANTIMICROBIANĂ A PUDREI DE SALCIE FIXTĂ PE
MALTODEXTRINĂ (MD) SAU SARE (S) TESTATĂ PE CINCI TIPURI DE
MICROORGANISME

6.1 MATERIALE ŞI METODE
Pentru a corela datele anterior obţinute (conţinutul de compuşi fenolici totali în cele trei
tipuri de pudre, dependente de tehnica de uscare (SD, FB sau FD), de matricea utilizată (MD, S sau
LA) şi capacitatea antixidată, cu potenţialul lor antimicrobian, s-a ales pudra de salcie pentru că
are cea mai mare concentraţie de compuşi fenolici, ea a fost obţinută prin tehnica SD, pe matrici de
maltodextrina (MD) şi sare (S).
După 5 şi 10 min au fost colectate probe cu ajutorul tampoanelor sterile, suspendate apoi în
ser fiziologic, din care s-au facut 5 diluţii şi din fiecare diluţie a fost incubată 1 ml suspensie pe
mediu de cultură solid (agar) timp de 24 ore. În paralel, s-a considerat corelaţia între numărul de
unităţi formatoare de colonii (CFU/ml), şi absorbanţa la 600 nm, conform literaturii de specialitate,
1 unitate de absorbanţă corespunde la 108 CFU/ml per OD600 (Chia-Liang Cheng, et al., 2009).
Astfel, pe baza citirilor de absorbanţă a acestor soluţii la 600 nm, s-a evaluat numărul de CFU/ml,
denumit şi „Colonii” .
Testarea efectului antimicrobian s-a făcut astfel:
Pe suprafaţa unei bucăţi de faianţă (10x10cm) curată şi dezinfectă s-a aplicat o cantitate de 1
ml mediu de cultură cu microorganisme. Mediu care a fost omogenizat pe toată suprafaţa plăcuţei.
După omogenizare, mediul şi microorganismul au fost laste 5 respectiv 10 minute, după care s-a
pulverizat pe suprafţa faianţei soluţia de apă+pudră dizolvată (10% pudră dizolvată). După scurgera
soluţiei au fost colectate probe cu beţisoare de sanitație, s-au făcut 6 diluţii, soluţia a fost trecută pe
mediu de cultură cu agar şi s-a efectuat incubarea acestora.
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6.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII

6.2.1. Efectul extractului de pudră de salcie fixată pe MD sau S, asupra dezvoltarii
microorganismelor: studiu pe mediu solid – evaluare calitativă

Fig. 6. 1 .a-b. Aspectul culturii de E.coli pe mediu solid, după incubare cu soluţia care a fost
recoltată după 5 min (a), respectiv 10 min (b) de la aplicarea pudrei rehidratate de salcie
fixate pe MD

Fig. 6.2. a-b Aspectul culturii de S.aureus pe mediu solid, după incubare cu soluţia care a
fost recoltată după 5 min (a), respectiv 10 min (b) de la aplicarea pudrei rehidratate de salcie
fixate pe MD
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Fig. 6.3. a-b. Aspectul culturii de B.cereus pe mediu solid, după incubare cu soluţia care a
fost recoltată după 5 min ( a), respectiv 10 min (b) de la aplicarea pudrei rehidratate de salcie
fixate pe MD

Fig. 6.4. Aspectul culturii de Salmonella (stânga) şi Listeria ( dreapta) pe mediu solid, după
incubare cu soluţia care a fost recoltată după 5 min de la aplicarea pudrei rehidratate de salcie
fixate pe MD
După 5 min de la aplicarea pudrei de salcie/ MD rehidratată pe placuţa de faianţă, pe mediu
solid s-au dezvoltat 62 colonii de Salmonella, şi respectiv 321 colonii de Listeria. Dupa 10 minute,
12 colonii de Salmonella, şi respectiv 9 colonii de Listeria. În cazul pudrei de salcie/ S rehidratată,
pe mediu solid s-au dezvoltat 8 colonii de Salmonella, şi respectiv 9 colonii după 5 min şi după 10
min, s-au dezvoltat 2 colonii de Salmonella, şi respectiv Listeria.
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6.2.2 Evaluarea semicantitativă a efectului extractului de pudră de salcie fixată pe MD sau S,
asupra dezvoltarii microorganismelor pe plăci de agar
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Fig. 6.5. Numărul de colonii formate pe plăcutele de cultură (m – proba initială, 1 – 4 diluţii făcute
din proba martor) după aplicarea soluţie (pudra rehidratată din extract de salcie pe matrice de
maltodextrină (MD) şi sare) la 5 şi 10 minute de la aplicare
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Fig. 6.6. Numărul de colonii formate pe plăcutele de cultură (m – proba iniţială, 1 – 4 dilutii făcute
din proba martor) după aplicarea soluţie (pudra rehidratată din extract de salcie pe matrice de
maltodextrină (MD) şi sare) la 5 şi 10 minute de la aplicare
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Fig. 6.7. Numărul de colonii formate pe plăcutele de cultură (m – proba iniţială, 1 – 4 diluţii făcute
din proba martor) după aplicarea soluţie (pudra rehidratată din extract de salcie pe matrice de
maltodextrină (MD) şi sare) la 5 şi 10 minute de la aplicare
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Fig. 6. 8. Numărul de colonii formate pe plăcutele de cultură (m – proba iniţială, 1 – 4 diluţii făcute
din proba martor) după aplicarea soluţie (pudra rehidratată din extract de salcie pe matrice de
maltodextrină (MD) şi sare) după 5 şi 10 minute de la aplicare
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Fig. 6.9. Numărul de colonii formate pe plăcutele de cultură (m – proba iniţială, 1 – 4 diluţii făcute
din proba martor) după aplicarea soluţie (pudra rehidratată din extract de salcie pe matrice de
maltodextrină (MD) şi sare) după 5 şi 10 minute de la aplicare
6.4. CONCLUZII
Efectul antibacterian a fost testat cu pudrele de salcie pe matrici de maltodextrină şi sare, pe
cinci tipuri de culturi bacteriene care au fost dispersate iniţial pe plăci de faianţă. Evaluarea
efectului s-a făcut prin preluarea de tampoane după pulverizarea cu pudră de salcie dizolvată, la
intervale de 5 şi 10 min, tampoane care au fost dizolvate în apă distilată şi incubate pe plăci de agar.
Din datele obţinute, corelate cu absorbţiile la 600 nm, s-a constatat eficieţa diferită a pudrelor, şi
anume pudrele cu matrice sare au fost mai eficiente, timpul de acţiune de 10 minute este mai bun.
Microorganiosmele cele mai sensibile au fost S.aureus şi Salmonella.
În concluzie se recomandă

utilizarea pudrei de salcie pe matrice de sare ca potenţial

biodezinfectant, cu alicaţii în industria alimentară şi în domeniul biomedical.

CONCLUZII GENERALE
În raport cu scopul şi obiectivele lucrării se pot menţiona urmatoarele concluzii
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1. Au fost obţinute extracte apoase şi hidroalcoolice din plante indigene, şi anume salcie,
văsc şi nuc. Plantele au fost amestecate cu apă acidulată, având o concentraţie de 15%
plantă uscată şi lăsate la macerat timp de 24 ore.
2. Au fost caracterizate extractele, prin calculul eficienţei de extracţie, compoziţia în
compuşi fenolici a extractelor, amprenta spectroscopică, cromatografică şi activitatea
antioxidantă.
Analizele fizico – chimice, urmate de testele microbiologice au arătat că extractele
hidroalcoolice sunt mai eficiente decât cele apoase. Cele mai bune rezultate au fost obţinute la
extractele de Rosmarinus officinalis, Urtica dioica, Ocimum basilicum şi Satureja Montana.
3. Au fost evidenţiate efecte antimicrobiene a extractelor prin teste calitative şi cantitative
pe medii de cultură însămânţate cu diferite tipuri de bacterii.
Extractul hidroalcoolic de rozmarin (026) a fost singurul extract care a dat rezultate bune
împotriva microorganismelor utilizate pentru test E.coli şi Bacillus subtilis. Aşa cum s-a văzut în
literatura de specialitate uleiurile eseţiale obţinute de la Rosmarinus officinalis au o bună activitate
împotriva altor micoorganisme ca Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Enterococcus feacalis, Escherichia coli, Staphylococcus
epidermidis, Bacillus subtilis şi Candida albicans. Un rezultat bun s-a obţinut şi în cazul
extractului hidroaclcoolic de Satureja Montana (028) fiind singurul extract care a dat rezultate bune
împotriva microorganismelor utilizate pentru test E.coli şi Bacillus subtilis.
În concluzie extractele hidroalcoolice de Rosmarinus officinalis, Ocimum basilicum şi
Satureja Montana au dat rezultate bune împotriva microorganismelor inhibând dezvoltarea
acestora.
Studiul efectuat pe extractul apos al nucului, vâscului şi salciei, a arătat că toate cele trei
extracte au avut un efect antibacterian. Extractele invetigate au avut un conţinut ridicat de
polifenoli, în special flavonoide şi triterpenoide, rezultat obţinut în urma analizelor HPLC.
Investigaţiile făcute pe mediu de agar au demonstrat că extractul de salcie a aratat un efect bun
împotriva Listeria monocytogenes şi Bacillus cereus.
Evaluarea cantitativă a efectului antimicrobian în mediu lichid, utilizând metoda de
spectometrice UV-Vis, a demonstrat că extractul de salcie este cel mai bogat în derivaţi polifenolici
(acid salicilic) şi a avut cel mai bun efect antimicrobian. Nucul şi vâscul au activităţi microbiene
specifice, în funcţie de concentraţie, respectiv tipul de microorganism folosit.
4. Obţinerea de pudre din extractele apoase de salcie, nuc şi vâsc utilizând diferite matrici
(maltodextrine, sare sau lactoză) prin tehnologii de uscare, de atomizare, uscare în pat
fludizat și crioliofilizare .
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Pudrele au fost obţinute în urma extractului cu apă acidulată (1% HCl) cu 15% plantă şi
amestecat cu matricea (MD, L şi S). În urma proceselor de desidratare au fost obţiute un număr de
21 pudre. Matricile au avut un comportament diferit pe parcursul procesării, sarea a reactionat bine
la toate cele trei procese de evaporare (SD, FB şi FD), MD la SD şi FD, iar L la FD şi FB.
În urma investigaţiilor făcute asupra pudrelor pentru a stabilii conţinutul de polifenoli rămaşi
după procesare a rezultat că extractul de salcie a avut cel mai mare procent de compuşi activi.
Ca şi performanţă cele mai bune rezultate au fost obţinute pe SD, cu matricile de S şi MD.
Atomizarea prezintă câteva avantaje comparativ cu procedurile similare ca, fulux continuu de
procesare (proces pe sarje la celelte două procese), control permanet al debitului de lichid şi
temperaturi de uscare, consum de energie scăzut (liofilizarea consumă o cantitate mare de energie
pentru a răci produsul la -50 - 600C), pe parcursul procesului se poate modifica uşor concentraţia
extractului, înlocui produsul sau modifica temperatura.
5. Caracterizarea fizico-chimică a pudrelor obţinute din extractele de salcie, nuc şi vâsc.
Pudrele de salcie au avut cele mai bune rezultate ca activitate antioxidantă (11,9- 13,55 µM
Trolox/1ml pudră dizolvată) şi aceasta este corelată cu un conţinut maxim de polifenoli (1,3171,512 mg GAE/1 ml pudră dizolvată).
Rapoartele obţinute între concentraţia de polifenoli şi activitatea antioxidantă au fost relativ
constante pentru o anumită tehnică de uscare, dar a fost diferită în funcţie de tipul plante din care
s-a obţinut pudra.
6. Testarea efectului antibacterian al pudrei de salcie fixate pe maltodextrină sau sare, cu
potential de a fi utilizate ca biodezinfectante.
După rehidratarea pudrelor a fost efectuat un test controlat pentru a stabilii eficacitatea
extractului de salcie pe matrice de sare respectiv pe maltodextrină.
Pe suprafață ceramică curățată de orice impuritate au fost impregnate microorganime cu o
concentrație știută, s-a omogenizat distribuţia acestora, după care a fost aplicată soluția obținută în
urma rehidratării. Extractul de salcie pe matice de sare a avut un rezultat net superior celui pe
matrice de maltodextrină, acesta având o acţiune foarte bună pentru patru din cele cinci
microorganisme utilizate (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus și
Salmonella enteritis). Pudra rehidratată pe matice de sare din extractul de salcie poate fi folosită cu
ușurintă în eliminarea microorganismelor.
În concluzie putem aprecia că extractul apos și mai ales pudra de salcie, în formă
concentrată are potenţial antibacterian şi poate fi utilizată ca si bioconservant sau biodezinfectant
natural de tip „instant” cu eficienţă împotriva unor microorganisme patogene din spaţiile de
producţie a alimentelor, din spaţii biomedicale, etc.
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