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INTRODUCERE 

 
Organismele vii asigură biodiversitatea lumii vii, dar totodată prezintă şi un 

grad ridicat de chemodiversitate generată de prezenţa a mii de compuşi organici cu 
masă moleculară mică. Aceşti compuşi organici sunt recunoscuţi sub denumirea de 
metaboliţi secundari care aparent nu deţin funcţii în creşterea sau dezvoltarea 
plantelor şi despre a căror rol în natură se ştiu puţine lucruri. Plantele condimentare şi 
aromatice reprezintă o sursă esenţială, bogată în metaboliţi secundari. Datorită 
prezenţei acestora, s-a acordat o atenţie sporită în ultimii ani utilizării acestor plante în 
medicină, agricultură sau industrie. Astfel, s-au elaborat numeroase studii privind 
biosinteza, sinteza şi posibilele activităţi biologice ale metaboliţilor secundari. Studii 
recente dovedesc că sunt promotori ai sănătăţii umane; dintre proprietăţile pentru 
care au devenit cunoscuţi amintim: proprietăţile antiinflamatoare, antioxidante, 
anticarcinogene, antibacteriene, antiparazitare sau antidiabetice (CAMPOS-VEGA şi 
OMAH, 2013). 
 Tocmai datorită proprietăţilor benefice, cercetările s-au îndreptat asupra 
substanţelor active implicate în protejarea organismului de stresul oxidativ la nivel 
celular.  Biocompuşii sunt întâlniţi cu precădere în fructe, legume, plante condimentare 
şi aromatice. Conform recentelor studii fitonutrienţii (metaboliţi secundari) ar putea 
scădea incidenţa cancerului şi a bolilor cardiovasculare (MATES, 2013). Noile tendinţe 
de cercetare se concentrează pe studierea mecanismului chemopreventiv, respectiv pe 
activităţile biologice ale fenolilor de origine vegetală (polifenoli, terpene, flavonoide, 
isoflavonoide şi glucozinolaţi). 

Fitonutrienţii suferă modificări majore – degradări metabolice - în timpul 
procesării. Dificultăţile care apar în ceea ce priveşte extracţia lor, analiza calitativă şi 
cantitativă apar datorită tendinţei de a se lega de macromolecule. În general compuşii 
pot fi identificaţi prin spectrometria de masă cuplată cu diverse tipuri de 
cromatografie dar aceste analize necesită timp şi sunt costisitoare. Un alt aspect 
important în ceea ce priveşte fitonutrienţii îl reprezintă rata de absorbţie la nivelul 
organismului uman, rata fiind influenţată de metabolism şi implicit de timpul de 
excreţie.  

Studiile in vitro şi in vivo prezintă în general date referitoare la posibilele 
acţiuni ale fitonutrienţilor. Dozele utilizate sunt mult mai ridicate decât în plantele 
condimentare sau aromatice. Extracţia, sinteza şi stabilizarea acestora prezintă 
importanţă majoră dacă se doreşte menţinerea efectului profilactic sau terapeutic 
pentru subiecţii umani.  
 Odată cu sporirea atenţiei populaţiei către o dietă mai sănătoasă şi echilibrată, 
producătorii au început să-şi orienteze atenţia asupra compuşilor bioactivi din plantele 
aromatice şi condimentare ce pot fi folosiţi pentru proprietăţile lor funcţionale. 
Cerinţele consumatorilor s-au îndreptat către produsele ce provin din surse naturale, 
extracte naturale şi către produsele obţinute prin tehnologii “eco-friendly”. Astfel, 
tehnologiile pot fi aplicate atât pentru extracţia, purificarea, concentrarea cât şi pentru 
stabilizarea acestor compuşi bioactivi specifici plantelor aromatice şi condimentare. 
 Rozmarinul (Rosmarinus officinalis) şi oregano (Origanum vulgare) sunt două 
plante condimentare aparţinând familiei Lamiaceae, cultivate la scală mondială 
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datorită aromelor intense pe care le oferă preparatelor în care sunt adăugate, şi nu în 
ultimul rând datorită proprietăţilor antioxidante, conservante sau antimicrobiene 
(VALLVERDÚ-QUERALT, 2014; VAUZOUR, 2012). Proprietăţile antidiabetice, 
anticarcinogene, antibacteriene, hepatoprotectoare şi antioxidante ale oreganoului 
(VALLVERDÚ-QUERALT, 2014; MARTINS, 2014; MIRON, 2011) şi ale rozmarinului 
(VAUZOUR, 2012; HOSSAIN, 2010) sunt dovedite ştiinţific prin numeroase studii in 
vitro şi in vivo. 

În ultimele două decenii, un interes deosebit s-a oferit noilor tehnologii de 
microîncapsulare, cum ar fi atomizarea - tehnologie tip spray drying. Această tehnică 
de microîncapsulare permite imobilizarea compuşilor bioactivi din plante 
condimentare şi aromatice pe matrici stabile, biodisponibile şi netoxice. Atomizarea 
reprezintă una dintre cele mai eficiente tehnici de microîncapsulare prin care s-a reuşit 
fixarea extractelor (compuşiilor bioactivi) pe matrici stabile. Prin atomizare se asigură 
stabilitatea compuşilor bioactivi microîncapsulaţi şi control mai bun al difuziei 
(PONCELET, 2011; RÉ, 1998). 

Microîncapsularea diverselor extracte de plante aromatice prin atomizare 
ajută la: 

- protecţia faţă de condiţiile mediului înconjurător (lumină, umiditate, oxigen 
sau radiaţii UV) şi faţă de pierderile nutriţionale; 

- eliberarea controlată a compușilor bioactivi și stabilizarea aromelor benefice, 
de calitate nutriţională superioară pentru consumatori; 

- mascarea unor arome nedorite. 
 
 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 
 

Scopul cercetărilor este reprezentat de obţinerea, caracterizarea şi testarea 
potenţialului antibacterian şi al celui antioxidant al unor pudre atomizate de oregano şi 
rozmarin. Nu în ultimul rând acest studiu a vizat şi obţinerea de uleiuri esenţiale din 
plante autohtone (oregano şi rozmarin), prin metoda hidrodistilării şi analiza 
comparativă a compoziţiei acestora, în relaţie cu efectele lor antibacteriene.  

 
Obiectivele generale ale cercetărilor au fost reprezentate prin 4 studii 

experimentale care s-au referit la: 
1. Obţinerea şi caracterizarea unor extracte metanolice din şapte plante condimentare 
şi aromatice, cunoscute pentru activitatea lor antioxidantă şi antibacteriană (busuioc, 
cimbru, oregano, rozmarin, cuişoare, scorţişoară, salvie), dar şi obţinerea formule 
originale (denumită EPC) alcătuite dintr-un mix al celor şapte plante condimentare. 
2. Caracterizarea comparativă a extractelor apoase de rozmarin şi oregano, obţinute la 
cald, la rece şi a pudrelor derivate din aceste două extracte, pudre obţinute prin 
atomizare si imobilizare pe maltodextrină la parametrii de uscare diferiţi. Pudrele 
obţinute au fost caracterizate prin LC-MS, s-a calculat rata de recuperare a derivaţilor 
fenolici, s-au determinat proprietăţile antibacteriene ale pudrelor, după care s-a făcut 
corelaţia dintre compoziţia pudrelor şi tehnologia de uscare. 
3. Determinarea activităţii antioxidante a pudrelor prin metoda DPPH şi evaluarea 
stabilităţii antioxidante a pudrelor pe parcursul depozitării timp de 12 luni. 
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4. Obţinerea de uleiuri esenţiale din plante autohtone (oregano şi rozmarin), prin 
metoda hidrodistilării, caracterizarea compuşilor volatili prin cromatografie de gaze 
cuplată cu detector de masă (GC-MS) şi determinarea potenţialului antibacterian. 

Structura tezei. Teza este structurată în două părţi, prima parte conţine date 
de literatură referitoare la principalii compuşi bioactivi din oregano şi rozmarin, date 
cu privire la tehnologiile innovative de microîncapsulare a compuşilor bioactivi şi 
matricile utilizate cu precădere la microîncapsularea prin atomizare (3 capitole). A 
doua parte se focusează pe contribuţiile personale aduse incluzând 4 studii 
experimentale aprofundate ce cuprind date cu privire la materiale şi metodele folosite 
la cercetare, rezultatele, discuţiile aferente ce consolidează ipotezele emise şi nu în 
ultimul rând concluziile. 
 Prima parte a tezei este structurată în 3 capitole: 
Capitolul 1 sumarizează informaţiile legate de principalii metaboliţi secundari 
întâlniţi în plantele aromatice şi condimentare, modalitatea de clasificare a acestora şi 
principalele beneficii aduse de către aceştia asupra organismului uman.  
Capitolul 2 prezintă compuşii bioactivi cu potenţial antibacterian din Origanum 
vulgare şi Rosmarinus officinalis, compuşi de interes majoritar pentru studiile noastre 
(polifenoli şi compuşi terpenici). 
Capitolul 3 prezintă un studiu amplu de literatură referitor la: 

 metodele de microîncapsulare inovative ce pot fi utilizate la 
microîncapsularea diferiţilor compuşi bioactivi;  

 principalele diferenţele existente între fiecare metodologie de încapsulare cu 
privire la mecanismul de eliberare controlată a compusului; 

 atomizarea-tehnică inovativă de microîncapsulare, matricile utilizate şi 
principalii compuşi bioactivi încapsulaţi recent. 
 

A doua parte a tezei este reprezentată de contribuţia personală şi însumează 4 
studii concludente: 
Capitolul 4 (Studiul 1) prezintă analiza comparativă a compuşilor fenolici identificaţi 
în şapte plante aromatice şi condimentare (salvie, busuioc, rozmarin, oregano, cimbru, 
cuişoare şi scorţişoară).  
Capitolul 5 (Studiul 2) prezintă detaliat obţinerea pudrelor atomizate de oregano şi 
rozmarin, caracterizarea reologică a acestora, conţinutul de polifenoli şi flavonoide 
totale, profilul fenolic şi potenţialul antibacterian al acestora. 
În Capitolul 6 (Studiul 3) este evaluată capacitatea antioxidantă a pudrelor atomizate 
de oregano şi rozmarin, realizându-se de asemenea şi un studiu al stabilităţii pudrelor 
pe parcursul depozitării timp de 12 luni. 
Capitolul 7 (Studiul 4) continuă studiul cu obţinerea uleiurilor esenţiale din frunze de 
oregano şi rozmarin prin hidrodistilare, urmată de extracţia şi caracterizarea 
compuşilor volatili de tip terpenoidic totodată realizând şi evaluarea potenţialului 
antibacterian al acestora. 
 
 Programul de cercetare doctorală a fost realizat şi cu sprijinul 
programului operaţional de dezvoltare a resurselor umane 2007-2013, proiect 
nr. POSDRU/159/1.5/S/132765. 
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CONTRIBUŢIA PROPRIE 

 

CAPITOLUL 4. ANALIZA COMPARATIVĂ A COMPUŞILOR FENOLICI 
DIN UNELE PLANTE CU POTENŢIAL ANTIBACTERIAN (STUDIUL 1) 

 
Scopul acestui studiu a fost identificarea principalilor biomarkeri fenolici din 

unele plante condimentare indigene (salvie, busuioc, oregano, rozmarin, cimbru, 
scorţişoară, cuişoare) şi selecţionarea celor care prezintă cel mai ridicat potenţial 
antibacterian. Caracterizarea extractelor obţinute din cele 7 plante selecţionate sau din 
produsul EPC s-a făcut prin tehnici de înaltă performanţă (UV-Vis, FTIR, HPLC-DAD și 
LC–ESI(+)QTOF-MS) şi stabilirea conţinutului de polifenoli totali. Profilul fenolic al 
fiecărei plante şi identificarea compuşilor bioactivi caracteristici (biomarkeri specifici) 
utilizând spectrometria UV-Vis, HPLC-DAD şi analiza LC–ESI(+)QTOF-MS a fost recent 
publicat (BUNGHEZ, 2013 a). 

 

MATERIALE ŞI METODE 
Prepararea extractelor metanolice din plante condimentare  
Pentru extracţia compuşilor bioactivi din plantele selecţionate şi formula EPC 

s-a folosit metanol (95%) acidifiat cu 1% HCl. Extractele au fost ulterior sonicate 30 
min, centrifugate şi filtrate pentru a obţine un extract cât mai limpede. Extractele 
metanolice au fost păstrate la -20°C până la analizele ulterioare. Formula EPC a 
conţinut: 20% busuioc, 10% cimbru, 10% cuişoare, 15% oregano, 15% rozmarin, 15% 
salvie şi 15% scorţişoară. 

Spectrometria UV-Vis şi calculul factorilor de extracţie 
 Spectrele UV-Vis au fost înregistrate la lungimi de undă cuprinse între 200-

700 nm utilizând un spectrofotometru Jasco V 530. 
Conţinutul de polifenoli totali 
 Determinarea conţinutului de polifenoli totali s-a făcut prin metoda Folin-

Ciocâlteu, rezultatele fiind exprimate în echivalenţi de acid galic (mg GAE/100 ml 
extract). 

Spectrometria în infraroşu (FTIR) 
 Extractele metanolice (15% MeOH, 1% HCl) au fost analizate utilizând un 

spectrometru FTIR Shimatsu cu reflexie orizontală atenuată (HATR). 
Analiza extractelor prin cromatografie lichidă (HPLC-DAD şi LC–

ESI(+)QTOF-MS 
Separarea cromatografică a compuşilor bioactivi s-a făcut urmând protocolul 

descris de BUNGHEZ, 2013 a.  
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Calculul factorilor de extracţie a compuşilor bioactivi pe baza spectrelor 

UV-Vis 
 Spectrele UV-Vis confirmă prezenţa quinonelor şi a clorofilelor în extractele 

metanolice de busuioc şi de cimbru (absorbţii în regiunea 400-412 nm şi 600-660 nm), 
în timp ce cuişoarele, rozmarinul şi salvia au fost caracterizate prin absorţii în zona UV 
(220-280 nm) şi în zona 330-420 nm caracteristică acizilor fenolici şi derivaţilor 
acestora. În extractele metanolice de oregano, salvie şi rozmarin s-au observat 
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amprente similare, acestea fiind bogate în derivaţi de acizi fenolici (280 nm) şi 
flavonoide (330 nm), oregano prezentând absorbţii mai intense. Formula nouă (EPC) 
este caracterizată de absorbţii intense în zona de 280 nm, dar s-au observat şi semnale 
în zona 330-420 nm, ce indică prezenţa acizilor fenolici şi a derivaţilor acestora. 

Conţinutul de polifenoli totali  
Cel mai ridicat conţinut de polifenoli totali s-a observat la rozmarin, urmat de 

cuişoare, scorţişoară, oregano, cimbru, busuioc şi salvie, valoriile variind de la 136,249 
mg GAE/100ml extract la 271,164 mg GAE/100ml (vezi figura 1). Pentru EPC totalul 
de compuşi fenolici a fost de 206 mg GAE/100 ml faţă de valorea teoretică calculată 
217,35 mg GAE/100ml, în funcţie de procentul fiecărei plante în formula finală EPC. 

 
Fig. 1 Reprezentare grafică a conţinutului de polifenoli totali din extractele metanolice ale 

plantelor analizate, exprimată în mg GAE/100ml extract 
Fig. 1 Total phenolic content in plant methanolic extracts, expressed as mg GAE/100ml extract 

Amprenta specifică a extractelor prin utilizarea spectrometriei în 
infraroşu (FTIR)  

Regiunea de fingerprint atribuită celor 7 extracte de plante selecționate a fost 
cuprinsă între 1400-1760 cm-1, putând fii împărţită în alte 3 zone. Zona 1 (1400-1500 
cm-1) corespunde legăturilor C-C și C-O specifice grupărilor fenil. Zona 2 (1500-1600 
cm-1) corespunde domeniului aromatic, în special grupărilor N-H. Zona 3 (1600-1760 
cm-1) este reprezentativă pentru grupările N-H, C=O (aldehide, cetone și esteri) dar și 
pentru acizii grași (1710 cm-1) și gliceride (1740 cm-1) (BUNGHEZ, 2013 b).  

Caracterizarea şi profilul HPLC-DAD şi LC–ESI(+)QTOF-MS al extractelor 
metanolice din plante şi a formulei EPC  

Identificarea compuşilor s-a făcut pe baza absorbţiei UV, dar şi pe calibrarea 
cu standarde pure (pentru HPLC-DAD) sau pe baza valorilor m/z a ionilor moleculari 
eliberaţi [M+H], identificaţi prin comparaţie cu bazele de date online www.phenol-
explorer.eu şi http://www.ars-grin.gov/duke/plants.html. În tabelul 1 sunt prezentaţi 
compuşii identificaţi în cele şapte plante aromatice şi condimentare studiate. 

 
Concluzii 
 Pentru determinarea autenticităţii şi calităţii plantelor aromatice sau 

condimentare, se recomandă combinarea metodelor spectrometrice de analiză 
(spectrometrie UV-Vis; spectrometrie în infraroşu-FTIR) cu cele cromatografice de 
analiză (LC-ESI(+)-QTOF-MS şi HPLC-DAD) pentru a oferi şi identifica într-o manieră 
cât mai acurată compuşii bioactivi responsabili de potenţialul antibacterian al 
extractelor sau al produselor rezultate.   

 
 Aceste cercetări au fost publicate în Bulletin UASVM Food Science and 
Technology 70(1)/2013, paginile 16-24. 

http://www.phenol-explorer.eu/
http://www.phenol-explorer.eu/
http://www.ars-grin.gov/duke/plants.html.
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Tabelul (Table) 1 
Compuşii fenolici identificaţi pe baza analizei LC-MS în extractele metanolice din plantele condimentare 

studiate 
Phenolic compounds identified in the studied methanolic herb extracts based on LC-MS data 

Peak Nr 
(Pn) 

Peak Nr 
(Pn) 

Timp de retenţie 
(min) 

Retention time 
(min) 

[M+H]+ 

m/z 

[M+H]+ 

m/z 

Compus identificat 
Identified compound 

Extractul de planta în care s-a 
identificat 

Herb extract were was identified 

1(P9) 4.5 
185,0422 

 
Acid dihidrocafeic 

Rozmarin, busuioc, oregano, 
scorțișoară 

2 (P10) 4.9 243,0475 
Isopropil 3-(3,4-dihidroxiphenil)-2-

hidroxipropanoat  
Busuioc, cimbru, oregano, rozmarin 

3 (P10) 
4.9 

 
221,0662 

 
Acid sinapic Cimbru, cuișoare, salvie, oregano 

4 (P11) 5.3 355,1028 Acid chlorogenic Cimbru, cuișoare, salvie 

5 (P13) 
5.4 

 
180,1026 

 
Acid cafeic Busuioc, salvie, scoțișoară, oregano 

6 (P13) 
5.7 

 
595,1698 

 
Eriocitrin Cimbru 

7 (P15) 
6.5 

 
181,086 

 
Acid dihidrocafeic, Acid cafeic Busuioc, cimbru, oregano, rozmarin 

8 (P19) 
7.1 

 
461,109 

 
(-)-Epigalocatechin 3-O-galate Salvie, oregano 

9 (P20) 
7.5 

 
519,1147 

 
Acid 1,5-Dicafeoilquinic Rozmarin 

10 (P22) 
 

7.9 
 

151,1116 
 

Hidroxitirosol Rozmarin 

11 (P23) 
8.3 

 
315,0873 

 
Isorhamnetin 

Oregano, salvie, cuișoare, cimbru, 
busuioc, rozmarin 

12 (P23) 
8.4 

 
274,2752 

 
Naringenin Salvie, scorțișoară 

13 (P25) 8.4 
274,2752 

 
Pelargonaldehida Scorțișoară 

14 (P26) 
 

8.8 
 

285,077 
 

Biochanin A Rozmarin, oregano, scorțișoară 

15 (P26) 
 

8.8 
 

230,2489 
 

Resveratrol, trans-resveratrol 
Scorțișoară, oregano, cimbru, busuioc, 

rozmarin 

16 (P30) 
9.5 

 
375,1823 

 
7-Hidroximatairesinol Rozmarin, cimbru 

17 (P31) 
9.7 

 
359,1123 

 
Acid rozmarinic Busuioc, cimbru, oregano, scorțișoară 

18 (P35) 
 

10.6 
 

142,7 
 

Quercetin, dihidroquercetin 
Oregano, salvie, cimbru, busuioc, 

rozmarin 
19 (P37) 

 
11.2 

 
309,2433 

 
(-)-Epigalocatechin Oregano, salvie, cimbru, busuioc 

20 (P40) 
 

11.6 
 

291,2329 
 

(-)-Catechin, (-)-Epicatechin 
Scorțișoară, oregano, salvie, cimbru, 

busuioc, rozmarin 
21 (P41) 11.8 621,2723 Peonidin – 3- O- rutinozid Oregano 

22 (P42) 
12 

 
273,2581 

 
Acid galic 

Scorțișoară, oregano, salvie, cimbru, 
busuioc, rozmarin 

23 (P47) 
13.5 

 
467,3176 

 
Quercetin 3-O-glucozid (isoquercetin) Rozmarin, salvie, oregano 

* atribuirea s-a făcut pe baza comparaţiei cu datele din baza de date www.phenol explorer.eu în funcţie de timpul de retenţie şi 
valorile m/z (peak attribution was made by comparison to the database at  www.phenol explorer.eu based on retention times and 
m/z values

http://www.phenol-explorer.eu/compounds/1047
http://www.phenol-explorer.eu/compounds/1047
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CAPITOLUL 5. OBŢINEREA PUDRELOR ATOMIZATE DE OREGANO ŞI 
ROZMARIN. EVALUAREA COMPARATIVĂ A PROFILULUI FENOLIC ŞI A 

ACTIVITĂŢII ANTIBACTERIENE IN VITRO (STUDIUL 2) 
 

Prezentul studiu are ca scop caracterizarea comparativă a extractelor apoase de 
rozmarin şi oregano, obţinute la cald, la rece şi a pudrelor derivate din aceste două extracte, pudre 
obţinute prin atomizare şi imobilizare pe maltodextrină la parametrii de uscare diferiţi.  

Obiectivele principale ale acestui studiu au constat în: 
 Obţinerea a două tipuri de extracte apoase (la cald şi la rece) şi caracterizarea extractelor 

primare de oregano, rozmarin prin determinarea conţinutului de polifenoli totali, 
flavonoide totale, identificarea compuşilor utilizând tehnica LC-MS şi amprenta 
spectrometrică în infraroşu FTIR;  

 Microîncapsularea prin atomizare (spray drying) a extractelor de oregano şi rozmarin, 
imobilizate pe matrice de maltodextrină 10 DE şi optimizarea parametrilor de proces; 

 Caracterizarea fizico-chimică a pudrelor utilizând LC-MS şi FTIR şi calculul ratei de 
recuperare a fenolilor după atomizare; 

 Comparaţii şi corelaţii între  parametrii tehnologici de uscare prin atomizare şi 
compoziţia pudrelor; 

 Determinarea capacităţii antibacteriene a pudrelor atomizate de oregano şi rozmarin. 
 

MATERIALE ŞI METODE 
Prepararea extractelor primare şi pregătirea extractelor pentru atomizare 
 S-au realizat două extracte de oregano şi rozmarin: extractul rece (15 % material vegetal care 

s-a extras în apă acidifiată cu 1% HCl, macerare 24 ore) şi extractul la cald (15% material vegetal 
în apă caldă la ~ 80º C, acidifiată cu 1% HCl, macerare 24 ore). Înainte de atomizare, s-a adăugat 
maltodextrina în proporţie de 10-15% g/v la extractul ce urmează să fie atomizat. Procesul de 
atomizare (spray drying) a fost realizat într-un spray dryer model Niro Mobile Minor (GEA, 
Søborg, Denmark) respectând următorii parametrii: temperatura de intrare T1 in = 120 ± 5°C; T2 in 
= 145 ± 5°C, temperatura  de ieșire (Tout) = >30°C. 

 
Rehidratarea pudrelor  
Pudrele au fost rehidratate în apă (10%) pentru a determina conținutul de polifenoli totali, 

conținutul de flavonoide totale, pentru analiza HPLC şi FTIR. Pentru determinarea activității 
antibacteriene, pudrele au fost rehidratate până la următoarele concentrații: A (30%), B (40%), C 
(50%), D (60%), E (70%) grame pudră la 100 ml apă. 

 
Tabelul (Table) 2 

Codificarea pudrelor obţinute 
Powder (sample) codification 

Tin / % MD 
Rozmarin 

Extracție la  
cald 

Rozmarin  
Extracție la  

rece  

Oregano 
Extracție 

la cald 

Oregano 
Extracție 

la rece 
120°C/10% REC 120-10 RER 120-10 OEC 120-10 OER 120-10 
120° C/15% REC 120-15 RER 120-15 OEC 120-15 OER 120-15 
145°C/10% REC 145-10 RER 145-10 OEC 145-10 OER 145-10 
145°C/15% REC 145-15 RER 145-15 OEC 145-15 OER 145-15 

* Tin- temperatura de intrare (inlet temperature), %MD- concentraţia de maltodextrină (maltodextrin concentration) 

 
Obţinerea pudrelor, optimizarea parametrilor de proces ai atomizării şi 

determinarea proprietăţilor reologice  
Dintre proprietăţile reologice ale pudrelor s-au determinat: umiditatea (metoda AOAC 

934.01), timpul de umectare, densitatea vrac şi cea tasată după metoda propusă de GOULA şi 
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ADAMOPOULOS, 2005, coeficientul Haussner (KENNEDY şi PANESAR, 2006) şi coeficientul Carr 
(LAY-TZE, 2012) pentru stabilirea proprietăţilor de curgere. 

 
 
Determinarea conţinutului de polifenoli totali şi de flavonoide totale din extractele 

primare şi din pudre  
Polifenolii totali au fost determinaţi prin metoda Folin-Ciocâlteu, iar flavonoidele totale 

după metoda propusă de Zhishen şi colab. (1999). 
 
Determinarea amprentei spectofotometrice prin spectrometria în infraroşu (FTIR) 
Determinarea s-a realizat pentru pudrele rehidratate, urmând acelaşi protocol de la  
capitolul 4. 
 
Profilul fenolic HPLC-DAD-MS/ESI(+) al extractelor primare şi al pudrelor  
S-a folosit un sistem HPLC Agilent 1200 echipat cu DAD cuplat cu detector MS (single 

quadrupole) Agilent 6110, cu ionizare pozitivă ESI(+), voltaj capilar de 3000 V, la o temperatură 
de 350ºC, debitul de azot fixat la 8 l/min, iar media maselor a fost cuprinsă între 130-1000 m/z. 
Separarea metaboliţilor s-a făcut pe coloană C18 Agilent Eclipse XDB (4,6 x 150 mm, 5 μm) la 
250ºC, cu un debit de 0,5 ml/min la 10 μl probă injectată. Faza mobilă a fost constituită din apă + 
0,1 % acid acetic/acetonitril (99/1) v/v (solvent A), iar ca solvent B acetonitril + 0,1% acid acetic. 
Procesarea datelor şi controlul sistemul au fost făcute utilizând softul Agilent Chem Station. 

 
Determinarea capacităţii antibacteriene a pudrelor atomizate şi a extractelor 

primare (metoda difuziei în agar) 
Activitatea antibacteriană a fost testată pe următoarele microorganisme: Bacillus cereus 

(ATCC 11778; MediMark, Franţa), Lysteria monocytogenes (ATCC 35152; Liofilchem, Italia), 
Escherichia coli (ATCC 25922; Microbiologics, USA) and Salmonella typhimurium (ATCC 14028; 
Microbiologics, USA) urmând protocolul propus de BUNGHEZ, 2013 a. 

 
Analiza statistică 
 Toate rezultatele obținute reprezintă media măsurătorilor în triplicat ± deviația standard 

(SD). Analiza datelor s-a făcut utilizând softul XLSTAT (MS Excel, Addinsoft, New York, USA).  
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Randamentul de obţinere şi proprietăţile fizico-chimice ale pudrelor în funcţie de 

parametrii operaţionali ai procesului de atomizare  
 
Randamentele cele mai ridicate au fost obţinute pentru pudrele REC 145-15 şi REC 120-

15, dar şi pentru OER 120-10. Densitatea vrac şi cea tasată nu au fost influenţate de temperaturile 
de intrare (120°C vs 145°C), prezentând valori similare atât pentru pudrele de oregano cât şi 
pentru cele de rozmarin. Valorile pentru coeficientul Hausner au variat de la 1,15 la 1,58. Valori 
ale coeficientului Hausner în jur de 1,2 corespund particulelor mari, ce manifestă fricţiuni între 
ele, în timp ce la valori de 1,6 particulele sunt mai mici, prezintă coazivitate, tendinţă mai mare de 
fricţiune şi rezistenţă la curgere. Datele furnizate de experimentul condus, demonstrează că 
pudrele obţinute din extractele la cald (OEC, REC) au avut densităţi vrac mai scăzute (0,31-0,32 
g/cm3) şi valori ale coeficientului Hausner mai ridicate (medii cuprinse între 1,55 and 1,53), 
comparativ cu pudrele obţinute din extractele la rece (RER, OER) şi care au avut implicit 
solubilităţi mai ridicate. În ceea ce priveşte densitatea tasată, nu s-au observat modificări 
semnificative, valorile fiind cuprinse între 0,44 şi 0,51 g/cm3 (vezi tabelul 3). 

 
Conţinutul de polifenoli şi flavonoide totale din extractele primare şi din pudre prin 

spectrometria UV-Vis, comparativ cu determinarea polifenolilor totali prin LC-MS 
 Pudrele de oregano obţinute prin extracţie la cald (OEC) au fost de 1,6 ori mai bogate în 

polifenoli totali decât pudrele obţinute prin extracţie la rece (OER). Comparativ cu pudrele de 
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rozmarin (RER), pudrele de oregano obţinute prin extracţie la rece (OER) au fost de două ori mai 
bogate în polifenoli totali, în schimb în cazul extracţiei la cald aceste diferenţe nu au fost observate 
(OEC respectiv REC). Astfel extracţia la cald a crescut concentraţia de polifenoli totali din oregano 
cu 50%, iar în rozmarin cu 30%, atât în extracte cât şi în pudre (vezi tabelul 4). În schimb, pudrele 
de rozmarin obţinute prin extracţie la cald, au fost mai bogate în flavonoide totale decât pudrele 
de oregano. Flavonoidele totale au reprezentat 10-25% din totalul compuşilor fenolici.  
 
Tabelul (Table) 3 

Proprietăţile reologice comparative ale pudrelor atomizate: densitatea vrac (BD), tasată (TD), indicele 
Hausner (HR) şi Carr (CI), umiditatea şi randamentele (codificările probelor sunt prezentate în tabelul 

2)  
Reological properties of atomized powders: bulk density (BD), tapped density (TD), Hausner ratio (HR) 

and Carr index (CI),humidity and yields (sample codification is presented in table 2) 
Proba 

Sample 

TIN-%MD 

BD 

(g/cm3) 

TD 

(g/cm3) 
HR  CI 

Solubilitate 
Solubility 

(sec) 

Umiditate 
Humidity 

(%) 

Randament 
Yield 
(%)  

RER 145-10 0,34±0.00 0,51±0.00 1,50 33,33 268 1,31±0.13 56,4 

RER 145-15 0,34±0.00 0,51±0.00 1,50 33,33 292 1,07±0.15 79,13 

RER 120-10 0,34±0.00 0,50±0.00 1,47 32,00 310 0,61±0.03 79,62 

RER 120-15 0,34±0.00 0,51±0.00 1,50 33,33 279 1,02±0.04 83,17 

Valori medii pudre RER    1,49 32,99 287,25 1,00 74,58 

REC 120-15 0,32±0.00 0,49±0.00 1,53 34,69 672 0,71±0.08 98,64 

REC 120-10 0,33±0.00 0,51±0.00 1,54 35,29 653 0,82±0.00 66,66 

REC 145-10 0,32±0.00 0,50±0.00 1,56 36,00 658 0,23±0.01 63,94 

REC 145-15 0,31±0.00 0,49±0.00 1,58 36,73 696 0,58±0.13 97,03 

Valori medii pudre REC   1,55 35,67 669,75 0,58 81,56 

OER 145-10 0,38±0.00 0,48±0.00 1,26 20,83 412 0,61±0.02 74,69 

OER 145-15 0,38±0.00 0,44±0.04 1,15 13,63 362 0,18±0.01 20 

OER 120-10 0,32±0.00 0,46±0.00 1,43 30,43 282 0,63±0.02 95,83 

OER 120-15 0,35±0.01 0,49±0.01 1,40 28,57 386 0,56±0.02 40,38 

Valori medii pudre OER   1,31 23,36 360,5 0.49 57,72 

OEC 120-10 0,32±0.00 0,50±0.00 1,56 36,00 711 0,30±0.01 79,41 

OEC 120-15 0,32±0.00 0,48±0.00 1,50 33,33 688 0,48±0.02 73,33 

OEC 145-10 0,31±0.00 0,48±0.00 1,54 35,41 745 0,37±0.01 72,66 

OEC 145-15  0,32±0.00 0,49±0.00 1,53 34,69 834 0,49±0.01 75,41 

Valori medii pudre OEC   1,53 34,85 744,5 0,41 75,20 

* Valorile reprezintă media a trei determinări ± deviaţia standard 
* Values are mean of three replicated measurements ± SD 



XII 
 

 

 

Separarea, identificarea şi cuantificarea derivaţilor fenolici individuali din extractele 
primare şi din pudre prin cromatografie lichidă cuplată cu spectrometrie de masă (LC-MS) 

 
 Pe baza analizei LC-MS, a cromatogramelor, a timpilor de retenţie a semnalelor  

principale, a valorilor m/z dar şi a fragmentelor identificate prin ESI (+), s-a realizat identificarea 
structurilor moleculare a compuşilor identificaţi în extractele primare de oregano şi rozmarin dar 
şi în pudre. Cuantificarea compuşilor individuali separaţi prin LC-MS a fost făcută după o calibrare 
preliminară cu rutină, dar şi pe baza comparaţiilor cu literatura de specialitate (MARTINS, 2014; 
BORRÁS-LINARES, 2014) sau cu cea existentă în bazele de date internaţionale cum ar fi 
www.phenol-explorer.eu. Atribuirea, cuantificarea şi retenţia de polifenoli totali în pudrele de 
rozmarin este prezentată în tabelele 5, 6, 7. 

S-au identificat 15 compuşi, majoritatea aparţinând flavonoidelor: carnosol, derivaţi de 
luteolină (cu precădere forme glucuronidice), acid rozmarinic şi derivaţi ai acestuia (rosmanol, 
rosmaridiphenol, rosmadial). Componentul majoritar a fost carnosolul cu valori cuprinse între 
187,06 şi 1102,09 μg rutin/ml extract sau pudră rehidratată. Concentraţia de carnosol a fost de 
două ori mai scăzută în RER faţă de REC, în pudrele obţinute prin extracţie la rece, concentraţia de 
carnosol dar şi a derivaţilor de luteolină şi derivaţi ai acidului rozmarinic a crescut de trei ori 
comparativ cu REC. 

http://www.phenol-explorer.eu/
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Tabelul (Table) 4 
Valorile medii±deviaţia standard obţinute pentru polifenolii totali (TPC), flavonoide totale (TFC) şi fenolii totali determinaţi prin LC-MS, pentru extractele 

primare (OER, OEC, RER, REC) şi pentru pudrele de oregano şi rozmarin; codificările sunt prezentate la subcapitolul 5.2.3 
Medium values for total phenolic content (TFC), total flavonoidic content (TFC) and total phenols determined by LC-MS, for primary extracts (OCE, OHE, RCE, 

RHE) and oregano and rosemary powders (sample codification is presented in 5.2.3) 

 
*valorile din tabel reprezintă media a trei măsurători ± deviaţia standard; literele diferite reprezintă diferenţele statistic semnificative (test Fisher, interval de încredere 95%); polifenolii 
totali din OER, OEC, RER şi REC sunt exprimaţi în mg echivalenţi de acid galic/g plantă iar pentru pudre în mg echivalenţi de acid galic/g pudră; flavonoidele totale (TFC) sunt exprimate 
în echivelenţi de quercetină/g plantă respectiv per gram pudră. polifenolii totali (LC-MS) sunt exprimaţi în mg echivalenţi de rutin/g plantă sau powder 
*values in table represent mean of three replicated measurements ± SD; different letters represent statistically significant differences (Fisher test, confidence interval 95%); total 
phenolic content (TPC) expressed in mg gallic acid equivalents/g plant, for powders mg gallic acid equivalent/g powder; total flavonoids (TFC) were expressed in quercetin equivalents / 
g plant respectively per g powder; total phenolic content (LC-MS) was expressed in mg rutin equivalents /g plant or powder 

Oregano / Oregano Rozmarin / Rosemary 

Proba 
Sample 

TPC (mg GAE/g  
pudră) 

TPC (mg GAE/g  
powder) 

TFC (mg QE/g 
pudră) 

TFC (mg QE/g 
powder) 

LC-MS  
(mg rutin/g pudră) 

LC-MS  
(mg rutin/g powder) 

Proba 
Sample 

TPC (mg GAE/g 
pudră) 

TPC (mg GAE/g  
powder) 

TFC (mg QE/g 
pudră) 

TFC (mg QE/g 
powder) 

LC-MS  
(mg rutin/g pudră) 

LC-MS  
(mg rutin/g 

powder) 

OER 15,35±0.17a 8,22±0.38b,c 14,54±0.13 RER 10,83±0.16d 7,03±0.10d 8,52±0.13 

OER 120-10 14,307±1.25d,e 1,117±0.02j 17,61±0.33 RER 120-10 9,508±0.14g 4,075±0.04f 4,94±0.03 

OER 120-15 9,267±0.39g 1,462±0.02i,j 14,89±0.26 RER 120-15 4,448±1.14j 1,533±0.01h,i,j 8,33±0.12 

OER 145-10 12,264±0.17f 2,222±0.14g,h,i - RER 145-10 7,677±0.37h 2,465±0.06g 6,67±0.10 

OER 145-15 13,671±0.12e 2,278±0.12g,h - RER 145-15 6,568±0.21i 2,435±0.07g 6,80±0.10 

OEC 16,56±0.30a 8,46±0.17b 29,02±0.63 REC 15,31±0.43c 5,71±1.03e 16,46±0.20 

OEC 120-10 21,477±0.23b,c 5,422±0.25e 3,37±0.03 REC 120-10 20,927±0.17c 7,692±0.12a 38,23±0.75 

OEC 120-15 20,869±0.35c 4,232±0.10f 7,60±0.06 REC 120-15 21,515±0.15b,c 7,575±0.35c,d 32,13±0.63 

OEC 145-10 22,016±0.21a,b 5,973±0.08e 7,78±0.05 REC 145-10 21,891±0.05a,b,c 8,539±0.69b 32,65±0.58 

OEC 145-15 22,777±0.29a 4,352±0.05f 9,49±0.13 REC 145-15 21,833±0.11a,b,c 8,005±0.48b,c 29,62±0.45 
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Tabelul (Table) 5 
Identificarea principalilor derivaţi fenolici din extractele primare şi pudrele rehidratate de rozmarin, 

prin analiză LC-ESI (+) MS 
Phenolic derivates identified in primarly extracts and rehydrated powders, using LC-ESI (+) MS 

Peak 
Nr. 

Timp 
retenţie/Retention 

time tR (min) 

[M-
H]+ 

(m/z) 

Fragmente 
identificate prin MS 

Fragments identified 
through MS 

Compus identificat 
Identified compound 

1 8.8 307 227 Galocatechin 

2 11.5 465 303, 287 6-Hidroxiluteolin-7-glucosid 

3 12.7 523 361, 325 Acid rozmarinic 3-O-glucosid 

4 13.9 479 317 Nepetrin 

5 14.6 611 303 Hesperidin 

6 15.1 463 285, 163 Homoplantaginin 

7 15.7 463 287 Luteolin-3’-glucuronid 

8 16.6 361 199,181 Acid rozmarinic 

9 17.0 505 401, 287 Luteolin3’-O-(O-acetyl)-β-D-glucuronid Isomer I 

10 17.6 505 445, 287 Luteolin3’-O-(O-acetyl)-β-D-glucuronid Isomer II 

11 18.2 347 303, 285 Rosmanol 

12 19.4 331 287 Carnosol 

13 20.7 303 285, 260 Hexahidro-5,6-dihydroxy-dimethyl-7-(1-methylethyl)-
(1H)-Phenantrenone 

14 22.1 317 287 Rosmaridiphenol 

15 22.3 345 317, 301, 285 Rosmadial 

* Timpii de retenţie (min), valorile m/z şi fragmentele specific MS au fost luate în considerare pentru identificarea fiecărui 
compus * each compound was identified based on retention time (min), m/z values and specific MS fragments 
 
 
 

Tabelul (Table) 6 
Rata de recuperare a polifenolilor în pudrele de rozmarin în funcţie de temperatura de ieşire şi de 

concentraţia de maltodextrină (10% sau 15%) 
Phenols recovery in rosemary powders dependent on inlet temperature and maltodextrin concentration 

 
REC 

REC 120-
10 

REC 
120-15 

REC 
145-10 

REC 
145-15 RER 

RER 
145-15 

RER 145-
10 

RER 120-
15 

RER 120-
10 

μg rutin 
eq./ml 

2469,13 494,47 833,21 667,7 680,89 1278,47 2962,2 3265,68 3213,49 3823,26 

μg rutin 
eq./10 ml  24691,3 4450,2 7082,3 6294 6009,5 12784,7 24394,5 29391,1 27314,6 34407 

Teoretic (100%) 24691,3 23320,1 24691,3 23320,1 - 12074,4 12784,7 12074,4 12784,7 
Rata de 
 recuperare (%) 18,02 30,36 25,49 25,76 - 202,03 229,1 226,22 269,12 

*concentraţia de polifenoli este exprimată în echivalenţi de rutină/ml pudră (calculate din datele de la LC-MS); 
la 100% retenţie de polifenoli s-au considerat toţi polifenolii identificaţi în 9 ml sau 8,5 ml extract înainte de atomizare, la 
care s-a adăugat 1g sau 1,5 g maltodextrină  

*phenols concentration was expressed in μg rutin equivalents/ml extract (LC-MS); at 100% retention there 
were considered all phenols in 9 ml or in 8.5 ml extract before atomization with 1g or 1.5 g maltodextrin 
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Tabelul (Table) 7 
Cuantificarea fenolilor individuali (prin analiza LC-MS) din extractele primare de rozmarin (RER, REC) şi din pudrele rehidratate 

Phenols cuatification (LC-MS) from rosemary primarly extracts (RCE, RHE) and from rehydrated powders 

Peak 
Nr. 

REC 
REC 

120-15 
REC 

120-10 
REC 

145-15 
REC 

145-10 
RER 

RER 
120-15 

RER 
120-10 

RER 
 145-15 

RER 
 145-10 

1.  38,16 22,6 13,5 18,55 18,06 14,71 50,76 61,78 49,6 72,96 

2.  29,88 19,68 12,64 17,39 15,54 16,48 33,92 64,4 38,55 52,16 

3.  73,41 19,59 11,67 17,15 14,41 40,74 104,07 128,88 97,65 114,57 

4.  61,42 55,48 37,24 47,23 41,05 34,81 92,26 112,38 84,59 111,68 

5.  95,52 41,87 28,23 49,12 43,09 46,19 138,72 179,7 134,85 158,02 

6.  53,96 47,87 30,15 41,17 34,75 29,81 144,2 175,43 133,85 148,22 

7.  171,87 51,31 30,7 43,94 37,79 52,65 209,56 257,97 178,9 226,7 

8.  150,13 60,44 38,31 51,8 45,16 79,62 227,37 260,65 220,61 225,49 

9.  157,81 44,95 24,58 34,9 53,93 85,07 204,23 220,61 196,26 212,39 

10.  192,21 45,25 26,28 37,58 58,25 104,65 180,64 211,54 177,38 185,91 

11.  177,35 34,75 19,34 18,61 27,53 91,01 200,22 261,53 196,56 202,2 

12.  810,98 299,8 187,06 237,75 224,42 455,13 1023,51 1102,09 966,82 1016,51 

13.  137,41 28,96 5,98 13,28 11,37 71,52 205,51 236,45 133,91 143,28 

14.  157,26 22,72 11,06 26,65 22,51 78,8 200,86 277,94 177,66 199,24 

15.  161,76 37,94 17,73 25,77 19,86 77,28 197,66 271,91 175,01 196,35 

*valorile sunt exprimate în μg echivalenţi de rutin/ml extract (RER, REC), numărul peak-urilor corespunde fenolilor identificaţi în tabelul 5.7 
*values were expressed in μg rutin equivalents/ml extract (RCE, RHE), peak number corresponds to phenols identified in table 5.7
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Tabelul (Table) 8 

Identificarea compuşilor obţinuţi prin separarea LC-MS, în funcţie de tR, m/z în extractele primare de 
oregano (OER şi OEC) comparativ cu pudrele OER 120 şi OEC 120 după spray drying 

Compound identification (lC-MS separation) dependent on de tR, m/z in oregano primarly extracts (OCE, 
OHE), compared to powders OCE 120 and OHE 120 after atomizing 

Peak 
Nr. 

Timp retenţie 
Retention time 

tR (min) 

[M-H]+ 
(m/z) 

Fragmente identificate la MS 
Fragments identified with MS 

Compus identificat 
Identified compound 

1 5.0 355 193,181 Acid 3-O-Cafeoliquinic  
2 5.9 355 193,181 Acid 5-O-Cafeoliquinic  
3 9.3 155 155 Acid protocatechuic  
4 10.9 595 475, 385,271 Apigenin 6,8-di-C-glucosid 
5 11.5 355 181 Acid chlorogenic  
6 12.7 181 181,163 Acid cafeic  
7 13.4 611 611, 449,287 Kaempherol O-hexosil-O-hexosid 
8 14.6 481 319 Miricitin 3-O-glucosid 
9 15.1 305 287 Taxifolin 
10 15.7 611 475, 303 Quercetin 3-O-rutinosid (Rutin) 
11 16.6 361 361 Acid rozmarinic 
12 17.0 435 303 Quercetin 3-O-arabinosid 
13 17.6 465 303 Quercetin 7-O-glucosid 
14 18.2 463 287 Luteolin O-glucuronid 
15 18.4 479 449,287 Metoxi-Luteolin-glucosid 
16 19.7 579 271 Apigenin 7-O-rutinosid 
17 20.1 447 271 Apigenin 7-O-glucuronid 
18 21.3 303 303 Quercetin 
19 22.9 271 271 Apigenin 
20 23.4 287 287 Kaempherol 

*atribuirea s-a făcut pe baza comparaţiei cu baza de date phenol explorer 
*compound attribution was made by comparison with phenol explorer database 

 
Atribuirea, cuantificarea şi retenţia de polifenoli totali în pudrele de oregano este 

prezentată în tabelele 8, 9, respectiv 10. 
În oregano, prin analiza LC-MS s-au identificat 20 de compuşi, majoritatea dintre ei 

aparţin clasei acizilor fenolici (acid clorogenic, cafeic, protocatechuic) aflaţi sub formă liberă (în 
principal acidul cafeoilquinic); s-au identificat şi flavonoide sub formă liberă (quercetină, 
apigenină sau kaempferol), derivate glicozilate de miricetină, quercetină, forme glucuronidice şi 
glicozidice de apigenină. Constituenţii majoritari atât în pudrele rehidratate cât şi în extractele 
primare de oregano au fost apigenin 7-O-rutinozid şi apigenin 7-O glucuronid. În general 
concentraţiile peak-urilor majore (2, 12, 14, 16, 17) ce corespund acidului 5-O-cafeoilquinic, 
quercetin 3-O-arabinosid, luteolin O-glucuronid, apigenin 7-O-rutinosid şi apigenin 7-O glucuronid 
au prezentat valori superioare în cazul extractelor primare OEC, comparativ cu OER. Pudrele 
obţinute din OER au avut concentraţii mai mari ai acestor compuşi comparativ cu pudrele obţinute 
din OEC, concentraţiile nefiind influenţate de temperatura de atomizare sau de concentraţia de 
maltodextrină).  

Comparând ratele de recuperare a polifenolilor din pudrele de oregano şi de rozmarin s-
au obţinut rezultate şi tendinţe diferite. După extracţia la rece în cazul pudrelor de rozmarin s-au 
obţinut rate de recuperare a polifenolilor de peste 100% după atomizare (de aproximativ 8 ori 
mai mari decât în cazul pudrelor obţinute din REC), în timp ce pudrele de oregano obţinute din 
OER au prezentat rate de recuperare a polifenolilor de 4 sau 5 ori mai mari decât pudrele de 
oregano obţinute din OEC. 
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Tabelul (Table) 9 
Cuantificarea compuşilor fenolici (determinaţi prin LC-MS) din extractele primare de oregano (OER şi 

OEC) şi din pudrele de oregano rehidratate 
Phenols cuatification (determined by LC-MS) from oregano extracts (OCE, OHE)and rehydrated powders 

Peak nr. OEC 
OEC 

120-15 
OEC 120-10 OEC 145-15 OEC 145-10 OER OER 120-15 OER 120-10 

1.  156,19 92,04 83,7 77,74 136,92 119,08 87,08 108,55 

2.  408,34 9,54 40,11 101,97 29,81 759,16 196,5 201,43 

3.  22,84 1,99 7,5 2,32 6,89 19,49 24,33 7,19 

4.  117,44 47,02 12,98 10,3 37,12 23,97 49,27 60,84 

5.  167,97 48,33 17,18 63,58 54,11 31,06 99,44 84,77 

6.  220,04 29,57 1,14 55,97 42,05 38,52 100,26 103,74 

7.  116,13 41,6 17,94 35,26 65,62 28,32 75,85 91,77 

8.  106,08 30,42 11,85 30,67 28,23 86,17 27,2 35,93 

9.  247,5 21,9 27,5 52,01 35,17 49,24 98,99 110,07 

10.  81,18 25,04 12,4 26,59 22,96 24,76 58,98 65,28 

11.  213,06 45,95 38,89 72,53 47,11 130,89 126,14 157,71 

12.  407,82 31,12 22,81 57,28 53,53 221,25 66,87 87,6 

13.  265,64 24,06 11,03 42,42 36,33 33,32 59,26 84,86 

14.  403,44 87,97 17,76 98,23 70,95 58,59 116,49 119,63 

15.  270,73 37,7 2,69 42,88 9,6 207,34 27,74 64,58 

16.  588,51 56 11,82 82,33 39,62 91,68 107,85 150,50 

17.  422,22 130,04 2,8 97,01 62,88 243,14 107,72 151,41 

18.  60,72 0 0 0 0 2,87 28,35 31,43 

19.  44,03 0 0 0 0 0 11,67 14,44 

20.  34,08 0 0 0 0 13,07 19,59 30,21 

*numărul peak-urilor corespunde compuşilor identificaţi în tabelul 5.10 
*peak number corresponds to compounds identified in table 5.10 
 

Tabelul (Table) 10 

Rata de recuperare a polifenolilor în pudrele de oregano în funcţie de temperatura de ieşire şi de 

concentraţia de maltodextrină (10% sau 15%) 

Phenols recovery in oregano powders dependent on inlet temperature and maltodextrin concentration 

 
OEC 

OEC 

120-15 

OEC 

120-10 

OEC 145-

15 

OEC 

145-10 
OER 

OER 

120-10 

OER 

120-15 

μg rutin eq./ml 4353,96 760,29 337,58 949,09 778,9 2181,92 1792,08 1489,58 

μg rutin eq./10 ml 

pudră rehidratată 
43539,6 6462,5 3038,2 8066,5 7010,1 21819,2 16128,8 12661,4 

Teoretic (100%) 41121,6 43539,6 41121,6 43539,6 - 21819,2 20607,5 

Rata de recuperare (%) 15,71 6,97 19,61 16,10 - 73,92 61,44 

*concentraţia de polifenoli este exprimată în echivalenţi de rutină/ml pudră (calculate din datele de la LC-MS); 

la 100% retenţie de polifenoli s-au considerat toţi polifenolii identificaţi în 9 ml sau 8,5 ml extract înainte de atomizare, la 

care s-a adăugat 1g sau 1,5 g maltodextrină *phenols concentration was expressed in μg rutin equivalents/ml extract (LC-

MS); at 100% retention there were considered all phenols in 9 ml or in 8.5 ml extract before atomization with 1g or 1.5 g 

maltodextrin) 
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Amprenta spectrometrică FTIR a extractelor primare şi a pudrelor obţinute  
Regiunea de fingerprint a extractelor primare de oregano şi rozmarin a fost stabilită între 

1000-1750 cm-1. Spectrele FTIR ale celor două plante au înregistrat semnale comune în regiunea 
de fingerprint, dar diferenţe semnificative au fost observate la intensităţile peak-urilor.  

 
Activitatea antibacteriană a pudrelor atomizate şi a extractelor primare de oregano 

şi rozmarin 

Activitatea antibacteriană a pudrelor de oregano şi rozmarin a fost determinată faţă de 

E.coli, Salmonella, Listeria, B.cereus. Diametrele zonelor de inhibiţie sunt prezentate în figura 2. 

Activitatea antibacteriană a fost observată la pudre, începând de la o concentraţie de 30% (A). 

 
Fig. 2 Reprezentarea grafică a diametrelor zonelor de inhibiţie generate de pudrele atomizate de 

oregano şi rozmarin, prin comaparaţie cu antibioticul de referinţă gentamicina 

Fig. 2 Graphical representation of the DIZ generated by atomized powders of rosemary and oregano, 

comparatively to gentamicin 

* variabilele A, B, C, D reprezintă concentraţiile diferite ale pudrelor rehidratate în proporţie de 30%-60%, 

intesitatea activităţii antibacteriene a reprezentat diametrul zonei de inibiţie (valorile fiind cuprinse între 0 

şi 3 mm) 

* A, B C, D variables represent the different concentrations of rehydrated powders ranging from 30% to 60%, 

the intensity of the antibacterial activity was represented by DIZ (values ranging from 0 to 3 mm) 
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Figura 3 prezintă analiza componentelor principale (PCA) prin care s-a realizat corelaţia 

eficienţei efectului antibacterian al pudrelor de oregano şi rozmarin, în funcţie de diametrul lor de 
inhibiţie. 

 

 
Fig. 3 Analiza componentelor principale (PCA) pentru corelaţia eficienţei efectului antibacterian al 

pudrelor de rozmarin RER 120-10, REC 120-10 şi al pudrelor de oregano OER 120-10, OEC 120-10, în 
funcţie de diametrul zonelor de inhibiţie (DIZ) la concentraţia E 

Fig. 3 Principal component analysis (PCA) used to correlate the antibacterial effect of rosemary 
powders (RER 120-10, REC 120-10) and oregano powders (OER 120-10, OEC 120-10), based on their 

diameter of the inhibition zone for E concentration 

 
 
 
Concluzii 
 

Pe baza rezutatelor obţinute în acest studiu se pot concluziona următoarele: 
 Atomizarea este un procedeu eficient de încapsulare a derivaţilor fenolici din extractele 

de oregano şi de rozmarin, şi a permis concentrarea şi stabilizarea lor pe maltodextrină 
(10% şi 15%). Parametrii operaţionali de atomizare au fost optimizaţi, rezultând 
randamente ridicate de pudre la concentraţii de 10% maltodextrină. 

 Proprietăţile reologice ale pudrelor au fost determinate prin densitatea vrac şi densitatea 
tasată, care au prezentat valori similare atât pentru pudrele de oregano cât şi pentru 
pudrele de rozmarin. S-a observat că pudrele obţinute prin extracţie la cald (OEC şi REC) 
au prezentat timpi de solubilizare a pudrelor mai ridicaţi comparativ cu pudrele obţinute 
prin extracţie la rece.  

 Conţinutul de polifenoli totali, de flavonoide totale precum şi profilul fenolic al pudrelor şi 
extractelor primare determinat prin cromatografie lichidă au arătat că pudrele de 
oregano obţinute din extracte obţinute la cald au fost de 1,6 ori mai bogate în compuşi 
fenolici totali (mai ales derivaţi de acizi fenolici), decât cele obţinute prin extracţie la rece 
şi au avut valori superioare faţă de pudrele de rozmarin (mai bogate in flavonoide). 

 Amprentele rezultate prin analiza LC-MS a pudrelor rehidratate de rozmarin au permis 
identificarea a 15 derivaţi fenolici, reprezentaţi prin carnosol, derivaţi de luteolină, acid 
rozmarinic, rosmanol, rosmaridifenol, rosmadial. În oregano s-au identificat 20 compuşi, 
majoritar acizi fenolici (acid cafeoilquinic), agliconi de flavonoide (kaempferol, apigenină, 
quercetină, miricetina). 

 Spectrele FTIR ale pudrelor obţinute au permis diferenţierea acestora în zona de 
fingerprint, prin intensităţi diferite datorate tipului şi concentraţiei de compuşi bioactivi 
din pudre.  
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 Pudrele de oregano au prezentat activitate inhibitoare asupra bacteriilor gram pozitive 
cultivate pe mediu solid selectiv. B. cereus şi E. coli au prezentat sensibilitate la pudrele de 
oregano şi de rozmarin obţinute la cald în timp ce Salmonella a fost inhibată de pudrele de 
oregano şi rozmarin obţinute din extracte la rece. 

 
 
 

 
Aceste rezultate au fost valorificate prin elaborarea a două articole: 

 unul acceptat spre publicare în Romanian Biotechnolgical Letters “Comparative 
evaluation of phenolics’ profile and recovery in spray dried powders obtained from 
rosemary and oregano extracts in relation to their antibacterial activity in vitro”  

 un articol în curs de publicare în Journal Of Microencapsulation “Phenolic profile 
and recovery in spray dried powders obtained from rosemary and oregano 
extracts” http://www.tandfonline.com/toc/imnc20/current#.Vcm-WKMVids  
 
 
 
 
 

CAPITOLUL 6. DETERMINAREA CAPACITĂŢII ANTIOXIDANTE A PUDRELOR 

DE OREGANO ŞI ROZMARIN (STUDIUL 3) 

 
Scopul acestui studiu a fost determinarea capacităţii antioxidante a pudrelor obţinute 

din extracte de rozmarin şi oregano (prezentate anterior în studiul 2), comparativ cu extractele 
brute. 

 
Obiectivele cercetărilor au inclus: 

1. Determinarea activităţii antioxidante a pudrelor prin metoda DPPH 
2. Evaluarea stabilităţii antioxidante a pudrelor pe parcursul depozitării timp de 12 luni 

 

MATERIALE ŞI METODE 
 
Determinarea capacităţii antioxidante (metoda DPPH) 
Pentru determinarea activității antioxidante a pudrelor obținute prin atomizare s-a folosit 

metoda DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) bazată pe măsurarea abilităţii de complexare a 
antioxidanților de radicalul stabil DPPH•. Radicalul DPPH• este un radical azotat stabil (culoare 
purpurie) care în momentul reducerii de către un antioxidant se decolorează (culoare gălbuie). 
Virajul (modificarea culorii) este monitorizat cu ajutorul unui spectofotometru la 515 nm. Astfel 
capacitatea antioxidantă a pudrelor a fost monitorizată cu ajutorul spectrofotometrului 
multidetectie BIOTEK Synergy HT la 515 nm prin înregistrarea absorbanțelor probelor după 30 
min. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
Capacitatea antioxidantă a pudrelor de oregano şi rozmarin 
 În tabelul 11 este prezentată capacitatea antioxidantă a pudrelor rehidratate de oregano 

şi rozmarin, capacitatea fiind exprimată în μM trolox/g pudră. Pudrele de rozmarin obţinute prin 
extracţie la rece au avut valori ale capacităţii antioxidante cuprinse între 25,66 μM TE/g pudră şi 
59,79 μM TE/g pudră, iar pudrele de oregano obţinute la rece au prezentat valori mai mari, 
acestea fiind cuprinse între 46,81 μM TE/g pudră şi 120,06 μM TE/g pudră. 
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Tabelul (Table) 11 

Capacitatea antioxidantă a pudrelor de oregano şi rozmarin 
Antioxidant potential of rosemary and oregano powders 

Rozmarin 
Rosemary 

μM TE/g pudră 
μM TE/g powder 

Oregano 
Oregano 

μM trolox/g pudră 
μM TE/g powder 

RER 120-10MD 59,79±0.02 OER 120-10MD 93,36±0.00 
RER 120-15MD 25,66±0.00 OER 120-15MD 46,81±0.01 
RER 145-10MD 30,30±0.00 OER 145-10MD 76,29±0.00 
RER 145-15MD 32,90±0.00 OER 145-15MD 120,06±0.00 

Medie RER 37,16 Medie OER 84,13 
REC 120-10MD 154,93±0.00 OEC 120-10MD 281,68±0.00 
REC 120-15MD 154,00±0.00 OEC 120-15MD 179,41±0.00 
REC 145-10MD 160,50±0.00 OEC 145-10MD 339,76±0.00 
REC 145-15MD 171,59±0.00 OEC 145-15MD 122,48±0.00 

Medie REC 160,25 Medie OEC 230,83 
*valorile obţinute reprezintă media a trei determinări ± deviaţia standard; valorile sunt exprimate în μM echivaleţi Trolox/g pudră (μM TE/g 
pudră)  
*values were presented as mean of three replicated measurements; values were expressed in μM Trolox equivalents/g powder (μM TE/g 
powder) 
 
 
 

Evaluarea stabilităţii antioxidante a pudrelor pe parcursul depozitării pe o durată de 
12 luni  

Figurile 4 şi 5 prezintă capacitatea antioxidantă a pudrelor de oregano şi rozmarin exact 
după obţinerea lor (iniţial) cât şi după 12 luni de depozitare la temperatura camerei. Pudrele de 
rozmarin obţinute prin extracţie la rece au avut capacităţi antioxidante (iniţial) la valori cuprinse 
între 37,09% şi 46,03%; după 12 luni de depozitare (final) capacitatea lor antioxidantă a scăzut la 
mai mult de jumătate din valoarea iniţială, înregistrând valori cuprinse între 11,72% şi 29,12% 
(vezi figura 5). Capacitatea antioxidantă s-a conservat relativ mai bine în cazul pudrelor cu un 
conţinut de 10% maltodextrină, comparativ cu cele având 15% maltodextrină. 

 
 

Fig. 4 Evaluarea stabilităţii antioxidante a pudrelor rozmarin (RER) după 12 luni de depozitare 
Fig. 5 Antioxidant stability of rosemary powders (RER) after 12 months 
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Fig. 5 Evaluarea stabilităţii antioxidante a pudrelor oregano (OER) după 12 luni de depozitare 
Fig. 5 Antioxidant stability of oregano powders ()ER) after 12 months 

 
În cazul pudrelor de oregano capacitatea antioxidantă a fost de asemenea influenţată de 

concentraţia de matrice (MD) utilizată; aceeaşi tendinţă prezentă şi la pudrele de rozmarin s-a 
observat şi în cazul pudrelor de oregano. Valorile iniţiale ale capacităţii antioxidante au fost 
cuprinse între 52,5% şi 36,95% pentru pudrele atomizate la 120º (10% MD, respectiv 15% MD), 
iar pentru cele atomizate la 145ºC, 45,01%. După 12 luni de depozitare la temperatura camerei, 
capacitatea antioxidantă a pudrelor de oregano atomizate la 120ºC a scăzut până la 40,50% 
respectiv 21,90%. 

 
Concluzii 
 Rezultatele obţinute au demonstrat următoarele: 

 Pudrele de rozmarin, obţinute din extracte rezultate la rece au prezentat activitate 
antioxidantă mai scăzută decât pudrele de oregano  

 Capacitatea antioxidantă a pudrelor a scăzut aproximativ 50% în urma depozitării timp de 12 
luni. Utilizarea maltodextrinei ca matrice 10% în atomizare a îmbunătăţit însă păstrarea 
proprietăţilor antioxidante, comparativ cu maltodextrina 15%. 
 

CAPITOLUL 7. OBŢINEREA, CARACTERIZAREA ŞI TESTAREA 
POTENŢIALULUI ANTIBACTERIAN AL ULEIURILOR ESENŢIALE DE OREGANO 

ŞI ROZMARIN (STUDIUL 4) 
  

Scopul acestui studiu a fost obţinerea de uleiuri esenţiale din plante de oregano şi 
rozmarin, prin metoda hidrodistilării şi analiza comparativă a compoziţiei acestora, în relaţie cu 
efectele lor antibacteriene. 

 
Obiectivele cercetărilor au inclus: 

1. Obţinerea uleiurilor esenţiale din frunze de oregano şi rozmarin prin hidrodistilare, 
urmată de extracţia compuşilor volatili de tip terpenoidic prin tehnica ITEX optimizată 
anterior 

2. Analiza comparativă a compuşilor volatili prin cromatografie de gaze cuplată cu detector 
de masă (GC-MS) 

3. Determinarea activităţii antibacteriene a uleiurilor esenţiale rezultate din cele două 
plante 
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MATERIALE ŞI METODE 
 
Obţinerea uleiurilor esenţiale 
Uleiurile esenţiale de oregano şi rozmarin au fost obţinute prin hidrostilare. Astfel 50 g 

material vegetal uscat (oregano sau rozmarin) au fost introduse împreună cu 700 ml apă distilată 
în balonul de distilare (dispozitiv de tip Clevenger), adăugându-se şi câteva bile de sticlă pentru 
omogenizarea fierberii (3 ore). 

 
Extracţia compuşilor volatili 
Extracţia compuşilor volatili s-a făcut utilizând tehnica ITEX optimizată de SOCACI, 2013. 
 
Analiza uleiurilor esenţiale prin cromatografie de gaze cuplată cu detector de masă (GC-

MS) 
Analiza GC-MS a fost realizată cu ajutorul unui gaz cromatograf (GC-MS QP-2010 (Shimadzu 

Scientific Instruments, Kyoto, Japan) cuplat cu detector de masă (MS) şi un autosampler 
CombiPAL AOC-5000 urmând protocolul propus de SOCACI, 2013. 

 
Determinarea activităţii antibacteriene a uleiurilor esenţiale 
 Pentru determinarea activităţii antibacteriene a uleiurilor esenţiale s-a urmat acelaşi protocol 

descris la capitolul 5. În acest caz concentraţia suspensiei bacteriene a fost de 105 UFC/ml, iar 
discurile pentru antibiogramă au fost impregnate cu 40 µl ulei rozmarin respectiv oregano (în 
diferite diluţii). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Caracterizarea uleiurilor esenţiale de oregano şi rozmarin (GC-MS) 
Figura 6 prezintă detaliat analiza componentelor principale (PCA) aplicată asupra compuşilor 

volatili de aromă identificaţi în uleiurile esenţiale de oregano şi rozmarin. 
 

 
Fig. 6 Analiza componentelor principale (PCA) aplicată asupra compuşilor volatili de aromă 

identificaţi în uleiurile esenţiale de oregano şi rozmarin 

Fig. 6 Principal component analysis (PCA) applied on volatile aroma compounds identified in 

oregano and rosemary essential oils 
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Cele două componente principale (F1 şi F2) au explicat 100% din totalul varianţei. Prima 

componentă (F1) explică 72,35% din totalul varianţei, în timp ce al doilea component (F2) a 
explicat 27,65% din totalul varianţei. S-a observat o discriminare clară între compoziţia chimică a 
uleiului esenţial de oregano prin situarea D-limonen-ului, carvacrolului, benzen 1-methil-2-(1-
methiletil)- şi γ-terpinenului în cadranul I, acestă poziţionare sugerând corelaţia pozitivă între cei 
doi factori.  Pentru uleiul de rozmarin discriminarea faţă de uleiul de oregano s-a făcut prin 
situarea α-pinenului şi a eucaliptolului în cadranul IV unde corelarea faţă de F1 este pozitivă, dar 
faţă de F2 este negativă. 

Capacitatea antibacteriană a uleiurilor esenţiale de oregano şi rozmarin 
 În tabelul 12 sunt reprezentate diametrele zonelor de inhibiţie generate de uleiul esenţial 
de rozmarin iar în tabelul 13 cele obţinute pentru uleiul esenţial de oregano, comparative cu 
diametrele obţinute în cazul antibioticului de referinţă, genntamicina (tabelul 14). Sensibilitatea 
cea mai ridicată a fost observată în cazul bacteriilor Gram positive (Listeria, B.cereus şi S.aureus). 
Cea mai mare sensibilitate la uleiul esenţial de oregano a fost observată în cazul Listeria, unde s-a 
remarcat inhibiţie totală a bacteriei. La bacteriile Gram negative (E.coli, Salmonella) sensibilitatea 
faţă de uleiul de oregano a fost mai diminuată. Comparativ cu antibioticul de referinţă 
(gentamicina) diametrele zonelor de inhibiţie au fost echivalente cu 0,24 μg gentamicină pentru 
E.coli, 0,09 μg gentamicină pentru B.cereus, 0,125 μg gentamicină pentru Salmonella şi 0,238 μg 
gentamicină pentru S.aureus. 
 
Tabelul (Table) 12  
Activitatea antibacteriană a uleiului de rozmarin, reprezentată ca diametru al zonei de inhibiţie (DIZ), 

în mm 
Rosemary essential oil antibacterial activity, presented as diameter of the inhibition zone-DIZ (mm) 

Ulei 
rozmarin 

(µl) 

E.coli 
ATCC 25922 

DIZ (mm) 

B.cereus 
ATCC 11778 

DIZ (mm) 

Listeria 
ATCC 19111 

DIZ (mm) 

Salmonela 
ATCC 14028 

DIZ (mm) 

S. aureus 
ATCC 6538P 

DIZ (mm) 
50 (F) 18,375 IT 25,25 16,5 13,5 
40 (G) 11,875 IT 20,75 13,25 10,25 

30 (H) 9,875 IT 12,25 11,5 9,75 

20 (I) 8,25 IT 8,5 7,5 9 

10 (J) 3,875 16,25 0 5 3,5 

***valorile prezentate în tabel reprezintă media a trei determinări successive, diametrele fiind măsurate în mm, IT-
inhibiţie totală, concentraţia suspensiei bacteriene este de 105 UFC/ml, peletul fiind impreganat cu 40 µl probă diluată 
conform tabelului 7.3 
*values presented in table represent mean of three replicated measurements, the diameters were measured in mm, IT-
total inhibition, inoculums concentration was 105 CFU/ml, the discs were impregnated with 40 µl sample diluted according 
to table 7.3 

 
Tabelul (Table) 13 
Activitatea antibacteriană a uleiului de oregano, reprezentată ca diametru al zonei de inhibiţie (DIZ), în 

mm 
Oregano essential oil antibacterial activity, presented as diameter of the inhibition zone-DIZ (mm) 

Ulei 
oregano 

(µl) 

E.coli 
ATCC 25922 

DIZ (mm) 

B.cereus 
ATCC 11778 

DIZ (mm) 

Listeria 
ATCC 19111 

DIZ (mm) 

Salmonela 
ATCC 14028 

DIZ (mm) 

S. aureus 
ATCC 6538P 

DIZ (mm) 

50 A 32,25 IT IT 25 48,5 
40 B 32,13 IT IT 20 46,75 
30 C 30,88 IT IT 19,25 45 
20 D 29,25 IT IT 18,25 43,5 
10 E 28,13 20,375 IT 16,75 41,75 

*valorile prezentate în tabel reprezintă media a trei determinări successive, diametrele fiind măsurate în mm, IT-inhibiţie 
totală, concentraţia suspensiei bacteriene este de 105 UFC/ml, peletul fiind impreganat cu 40 µl probă diluată conform 
tabelului 7.3 
*values presented in table represent mean of three replicated measurements, the diameters were measured in mm, IT-
total inhibition, inoculums concentration was 105 CFU/ml, the discs were impregnated with 40 µl sample diluted according 
to table 7.3 
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Tabelul (Table) 14 

Diametrele zonelor de inhibiţie ale gentamicinei (controlul pozitiv) 
Diameters of the inhibition zone for gentamicin (positive control) 

Gentamicina 
μg/pelet 

E.coli 
ATCC 25922 

DIZ (mm) 

B.cereus 
ATCC 11778 

DIZ (mm) 

Listeria 
ATCC 19111 

DIZ (mm) 

Salmonela 
ATCC 14028 

DIZ (mm) 

S. aureus 
ATCC 6538P 

DIZ (mm) 

0.08μg 10,5 16,625 29 16 16,25 
0.04 μg  9,875 14,25 26 11,5 13 
0.02 μg 7 10,75 19 8,75 9 
0.01 μg 5 7,25 17 9,5 6,5 
0.005 μg 3,75 3 6 8,5 3,75 

***valorile prezentate în tabel reprezintă media a trei determinări successive, diametrele fiind măsurate în mm, IT-
inhibiţie totală, concentraţia suspensiei bacteriene este de 105 UFC/ml, peletul fiind impreganat cu 40 µl probă 
*values presented in table represent mean of three replicated measurements, the diameters were measured in mm, IT-
total inhibition, inoculums concentration was 105 CFU/ml, the discs were impregnated with 40 µl sample  

 
Se poate observa că în cazul uleiului esenţial de rozmarin Salmonella, S. aureus şi E.coli 

prezintă o rezistenţă mai ridicată, comparativ cu B.cereus şi L. monocytogenes. Aici se poate 
observa o discriminare a activităţii antibacteriene pe baza tipului de tulpină dar şi pe afinitatea lor 
Gram pozitivă sau Gram negativă. Cea mai ridicată rezistenţă la uleiul esenţial de rozmarin s-a 
observat în cazul S.aureus, în timp ce B.cereus a manifestat sensibilitate ridicată la uleiul de 
rozmarin. Gradul de sensibilitate bacteriană scade după cum urmează: 
S.aureus>Salmonella>E.coli>Listeria>B.cereus. Astfel, prin comparaţie cu antibioticul de referinţă 
(gentamicina) uleiul esenţial de rozmarin a prezentat diametre de inhibiţie echivalente cu 0,10 μg 
gentamicină pentru E.coli, 0,08 μg gentamicină pentru B. cereus, 0,04 μg gentamicină pentru 
Listeria, 0,08 μg pentru Salmonella, 0,04 μg gentamicină pentru S.aureus. 

 
Concluzii 
Studiul 4 a demonstrat eficacitatea antibacteriană comparativă a uleiurilor esenţiale de 

oregano şi rozmarin. 
Rezultatele obţinute au demonstrat că: 
 Uleiurile esenţiale obţinute prin hidrodistilare din cele două plante au fost bogate în 

compuşi din clasa terpenoidelor: prin analiza GC-MS s-au identificat în uleiul de oregano 
59,83% monoterpene şi 25,7% terpenoide oxigenate, reprezentate majoritar de D-
limonen, carvacrol, γ-terpinen, p-timol şi  β-mircen. În uleiul esenţial de rozmarin au fost 
identificate 34,72% monoterpeneşi 58,61% terpenoideoxigenate. 

 Raportul între monoterpene şi terpenoide oxigenate a fost diferit pentru cele două tipuri 
de uleiuri, oregano având un raport de 2,32 în favoarea hidrocarburilor  terpenice, în timp 
ce la rozmarin ponderea a fost diferită, terpenoidele oxigenate fiind dominante.  

 Activitatea antibacteriană a uleiurilor esenţiale de oregano şi rozmarin s-a datorat în 
principal monoterpenelor, uleiul esenţial de oregano prezentănd o capacitate 
antibacteriană superioară celui de rozmarin de aprox. 3 ori faţă de S. aureus, de 1,5 ori 
faţă de E.coli, de 1,2 ori faţă de Salmonella, inhibând total Listeria şi B. cereus. Această 
eficienţă a uleiurilor esenţiale este superioară faţă de cea a antibioticului de referinţă 
(gentamicină). 
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CONCLUZII GENERALE 

 Contribuţiile personale şi rezultatele obţinute în urma studiilor 1-4 prezentate în această 
teză de doctorat pot fi sumarizate astfel: 
 

În studiul 1, au fost obţinute şi caracterizate extracte metanolice din şapte plante 
condimentare şi aromatice şi s-a realizat o formulă originală de amestec de plante, 
denumită EPC.  

Cele şapte plante luate în studiu (rozmarin, oregano, salvie, busuioc, cimbru, cuişoare şi 
scorţişoară) au avut amprente spectroscopice specifice, fiind identificaţi biomarkerii fitochimici de 
recunoaştere chemotaxonomică, prin spectrometrie UV-Vis, spectrometrie în infraroşu-FTIR), 
cromatografie lichidă de înaltă performanţă (LC–ESI(+)QTOF-MS şi HPLC-DAD). 

Pe baza amprentelor UV-Vis, s-au calculat factorii de extracţie a diferiţilor derivaţi 
fenolici, extraşi în mod selectiv,  conţinutul total de polifenoli ai acestor plante fiind cuprins între 
136,249 mg GAE/100 ml extract şi 271,164 mg GAE/100 ml extract, in timp ce produsul EPC a 
avut o concentraţie de fenoli de 206 mg GAE/100 ml extract, şi a inclus în compozitie flavonoli 
(quercetin, dihydroquercetin, isorhamnetin), flavanoli ((-) catechin, (-)- epicatechin, 
epigallocatechin), acizi hidroxicinamici (acid cafeic, acid clorogenic) care pot oferi proprietăţi 
potenţial antibacteriene. Spectrometria în infraroşu FT-MIR s-a dovedit a fi o metodă eficientă, 
non-distructivă şi rapidă de analiză a extractelor metanolice din plantele condimentare studiate, 
dar şi pentru produsul final EPC oferind rapid date utile pentru recunoaşterea compuşilor 
bioactive din aceste plante.  

 
Studiul 2 a fost dedicat obţinerii de pudre atomizate din extracte apoase de 

oregano şi rozmarin, plante cunoscute pentru potenţialul lor antibacterian. 
Pe baza rezutatelor obţinute în acest studiu se pot concluziona următoarele: 
 Atomizarea este un procedeu eficient de încapsulare a derivaţilor fenolici din extractele 

de oregano şi de rozmarin, şi a permis concentrarea şi stabilizarea lor pe maltodextrină 
(10% şi 15%). Parametrii operaţionali de atomizare au fost optimizaţi, rezultând 
randamente ridicate de pudre la concentraţii de 10% maltodextrină. 

 Proprietăţile reologice ale pudrelor au fost determinate prin densitatea vrac şi densitatea 
tasată, care au prezentat valori similare atât pentru pudrele de oregano cât şi pentru 
pudrele de rozmarin. S-a observat că pudrele obţinute prin extracţie la cald (OEC şi REC) 
au prezentat timpi de solubilizare a pudrelor mai ridicaţi comparativ cu pudrele obţinute 
prin extracţie la rece.  

 Conţinutul de polifenoli totali, de flavonoide totale precum şi profilul fenolic al pudrelor şi 
extractelor primare determinat prin cromatografie lichidă au arătat că pudrele de 
oregano obţinute din extracte la cald au fost de 1,6 ori mai bogate în compuşi fenolici 
totali (mai ales derivaţi de acizi fenolici), decât cele obţinute prin extracţie la rece şi au 
avut valori superioare faţă de pudrele de rozmarin (mai bogate în flavonoide). 

 Amprentele rezultate prin analiza LC-MS a pudrelor rehidratate de rozmarin au permis 
identificarea a 15 derivaţi fenolici, reprezentaţi prin carnosol, derivaţi de luteolină, acid 
rozmarinic, rosmanol, rosmaridifenol, rosmadial. În oregano s-au identificat 20 compuşi, 
majoritar acizi fenolici (acid cafeoilquinic), agliconi de flavonoide (kaempferol, apigenină, 
quercetină, miricetina). 

 Spectrele FTIR ale pudrelor obţinute au permis diferenţierea acestora în zona de 
fingerprint, prin intensităţi diferite datorate tipului şi concentraţiei de compuşi bioactivi 
din pudre.  

 Pudrele de oregano au prezentat activitate inhibitoare asupra bacteriilor gram pozitive 
cultivate pe mediu solid selectiv. B. cereus şi E. coli au prezentat sensibilitate la pudrele de 
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oregano şi de rozmarin obţinute la cald în timp ce Salmonella a fost inhibată de pudrele de 
oregano şi rozmarin obţinute din extracte la rece. 

 
Studiul 3 a fost dedicat determinării comparative a capacităţii antioxidante a 

pudrelor atomizate de oregano şi rozmarin, la momentul preparării sau după depozitare. 
Rezultatele obţinute au demonstrat următoarele: 

 Pudrele de rozmarin, obţinute din extracte rezultate la rece au prezentat activitate 
antioxidantă mai scăzută decât pudrele de oregano  

 Capacitatea antioxidantă a pudrelor a scăzut aproximativ 50% în urma depozitării timp 
de 12 luni. Utilizarea maltodextrinei ca matrice 10% în atomizare a îmbunătăţit însă 
păstrarea proprietăţilor antioxidante, comparativ cu maltodextrina 15%.  

 
Studiul 4 a demonstrat eficacitatea antibacteriană comparativă a uleiurilor esenţiale de 

oregano şi rozmarin. 
Rezultatele obţinute au demonstrat că: 
 Uleiurile esenţiale obţinute prin hidrodistilare din cele două plante au fost bogate în 

compuşi din clasa terpenoidelor: prin analiza GC-MS s-au identificat în uleiul de oregano 
59,83% monoterpene şi 25,7% terpenoide oxigenate, reprezentate majoritar de D-
limonen, carvacrol, γ-terpinen, p-timol şi  β-mircen. În uleiul esenţial de rozmarin au fost 
identificate 34,72% monoterpeneşi 58,61% terpenoideoxigenate. 

 Raportul între monoterpene şi terpenoide oxigenate a fost diferit pentru cele două tipuri 
de uleiuri, oregano având un raport de 2,32 în favoarea hidrocarburilor  terpenice, în timp 
ce la rozmarin ponderea a fost diferită, terpenoidele oxigenate fiind dominante.  

 Activitatea antibacteriană a uleiurilor esenţiale de oregano şi rozmarin s-a datorat în 
principal monoterpenelor, uleiul esenţial de oregano prezentănd o capacitate 
antibacteriană superioară celui de rozmarin de aprox. 3 ori faţă de S. aureus, de 1,5 ori 
faţă de E.coli, de 1,2 ori faţă de Salmonella, inhibând total Listeria şi B. cereus. Această 
eficienţă a uleiurilor esenţiale este superioară faţă de cea a antibioticului de referinţă 
(gentamicină). 

  
Rezultatele acestei teze de doctorat pot fi completate în viitoare studii utilizând şi 

fracţiuni uleioase lipidice nevolatile din cele două plante, care ar putea avea un effect 
antibacterian amplificat datorită compuşilor din clasa triterpenelor şi a sesquiterpenelor, 
cunoscute prin efectul lor intens citotoxic.  

Aceste două plante oferă multiple posibilităţi de valorificare ca şi surse de compuşi 
fitochimici antibacterieni cu aplicaţii în industria alimentară, sigure pentru consum, prin acţiunea 
sinergică a compuşilor fenolici şi terpenoidici. 
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ORIGINALITATEA ŞI CONTRIBUŢIILE INOVATIVE ALE TEZEI 
 
 Contribuţiile originale şi inovative ale prezentei teze de doctorat pot fi sintetizate prin 
următoarele rezultate semnificative: 
 Demonstrarea eficacităţii tehnologiei inovative de microîncapsulare prin atomizarea 

extractelor de plante, pe matrici natural biodisponibile, rezultând pudre instant, cu efect 
antioxidant şi antibacterian, uşor de utilizat în industria alimentară şi în alimente funcţionale 
sau suplimente alimentare.  

 Utilizarea de tehnici analitice performante de tipul cromatografiei de gaze şi lichide, cuplate 
cu spectrometria de masă, pentru a determina calitativ, amprenta şi cantitativ, ponderea 
compuşilor bioactivi din extracte şi pudre atomizate. 

 Valorificarea plantelor indigene (oregano şi rozmarin) prin prezentarea de soluţii tehnologice 
inovative de produse cu valoare adăugată tip pudre atomizate cu proprietăţi reologice 
îmbunătăţite şi activitate antioxidantă şi antibacteriană sinergică şi amplificată. 

 


