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Scopul şi obiectivele tezei de doctorat

Scopul cercetărilor întreprinse  este de a caracteriza şi identificăcomponentele bioactive ale unor plante medicinale, fructe şi a drojdiei de bereliofilizate pentru a obţine o formulă originală a unui supliment alimentar (PROMEN)dar şi o formulă microîncapsulată cu potenPentru acest studiu s-au utilizat şapte plante medicinale şi fructe: urzica(Urtica dioica), ceai verde (Camellia sinensis), pufuli Epilobium
parviplorum), tomate (Solanum licopersicum),  cătina (Hippophae rhamnoides), seminde dovleac (Cucurbita maximă), semin Helianthus annus) şidrojdie de bere liofilizată. Compuşii bioactivi din aceste plante au fost analizatehnici de spectrometrie UV-Vis, FTIR şi cromatografie HPLC-DAD şi LC-QTOF-MS, cudetective prin fotodioda (DAD) şi respectiv spectrometrie de masă (MS)

1. Extracbioactivi din plantele folosite ca ingredient în produsul PROMEN,  şi  anumecompuşii polifenolici şi carotenoidele.
2. Obcomparativ cu plantele-ingredient.
3. Aplicarea tehnologiilor de microîncapsulare pe mătrici de tip “alginate - cu saufără coating de chitosan” pentru a obîncorporează compuşii bioactivi din clasa carotenoidelor şi a polifenolilor, cueliberare controlată,ca produse generice de tip nutraceutice.
4. Caracterizarea morfologică, spectrometrică (UV-Vis şi FTIR) a microcapsulelorşi microsferelor ob
5. Testarea  stabilităintestinal simulat.
6. Determinarea ratei de eliberare a compuşilor bioactivi din microsfere şimicrocapsule, în timp şi în diferi solvenşi a coatingului cu  chitosan.
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Structura tezei. Teza este structurată în două părţi, prima parte conţine date deliteratură referitoare la tehnicile de microincapsulare, funcţiilor fiziologice şipatologice ale prostatei, dar şi plante medicinale, fructe şi semindereglărilor metabolice la nivelul prostatei si metode de analiza a compuşilor bioactivide origine vegetală (3 capitole).A doua parte se focusează pe contribuţiile personale aduse incluzând 4 studiiexperimentale ce includ materiale si metode folosite, rezultatele si concluziile aferente
Prima parte a tezei este structurată în 3 capitole:
Capitolul 1 include o scurta descriere a tehnologiilor de microincapsulare,clasificarea capsulelor si tipurile de matrici incapsulante, tehnicile de obtinere amicrocapsulelor si descrierea succinta a celor mai utilizate tehnici in industriaalimentara, metodele de caracterizare si evaluare a eliberării principiilor active amicrocapsulelor, dar si aplicatiile microincapsularii.
Capitolul 2 include descrierea funcţiilor fiziologice şi patologice ale prostatei,dar şi plante medicinale, fructe şi seminnivelul prostatei. Deasemenea capitolul 2 include şi o scurtă descriere a principalelorplante, fructe şi seminţe cu rol de protecţie a prostatei. Plantele medicinale şiaromatice ce conţin compuşi bioactivi semnificativi pentru protecţia prostatei sunt:catina, urzică, ceaiul verde, drojdia de bere, tomatele, pufuliţa cu flori mici, seminţelede dovleac şi floarea soarelui.
Capitolul 3 include o scurtă descriere a principlalelor metode de analiză acompuşilor bioactivi de origine vegetală. Produsele vegetale includ un complex decompuşi biochimici, de la metaboliţi secundari şi intermediari de metabolism, compuşicu  mase moleculare mici, până la macromolecule polimere ( proteine, poliglucide,lipide complexe). Analiza acestrora presupune utilizarea mai multor tehnici deextracţie, separare, măsurare (UV-VIS, FT-IR si LC-MS).
A doua parte a tezei este reprezentată de contribuţia personal şi însumează 4studii concludente:
Capitolul 4 prezintă rezultatele ob inute din analiza extractelor metanolice asapte plante si a produsului PROMEN utilizand mai multe tehnici separare, măsurare(UV-VIS, FT-IR si LC-MS).
Capitolul 5 a fost dedicat obţinerii de microcapsule/microsfere din suc decatina, tomate şi ulei de dovleac si analiza UV-VIS, FT-IR a ingredientelor.
Capitolul 6 a avut ca obiective testarea microcapsulor în mediul gastric şiintestinal simulat si analiza UV-VIS a extractelor obtinute.
Capitolul 7 a fost dedicat determinării ratei de eliberare a compuşilorbioactive din microsfere şi microcapsule, în timp şi în diferitipul microcapsulelor şi a coatingului cu  chitosan.
Programul de cercetare doctorală a fost realizat şi cu sprijinul financiar

oferit prin programul POSDRU/159/1.5/S/132765 (2007-2013)

CONTRIBUŢIA PERSONALA

Capitolul 4. Studiu comparativ al componentelor bioactive a
suplimentului alimentar PROMEN şi ingredientele sale utilizând

metode spectroscopice şi cromatografice (Studiul 1)
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Scopul acestui studiu a fost de a ob extracte metanolice din fiecare plantăingredient şi realizarea unei formule inovative din amestecul de plante cu functiidirijate pentru protectia prostatei, denumită PROMEN.
Materiale şi metodăIngredientele utilizate au fost: urzică, ceai verde, pufulicătina, semin ie de bere liofilizată siPROMEN pudră. Extractia compusilor bioactivi s-a facut in metanol acidulat, iarprobele au fost analizate folosind spectrometria UV-VIS, FT-IR si LC-ESI(+)-Q-TOF-MS.Analiza statistică a fost realizată prin Analiza Principalelor Componente - PCA(Principal Component Analysis).
Rezultate şi discuțiiÎn urma analizei UV-VIS a tuturor probelor se poate observa că ceaiul verde,seminţele de dovleac, seminţele de floarea soarelui şi drojdia prezintă 3 zone deabsorbţie şi anume la 280, 330 şi 400 nm în timp ce PROMEN, tomatele, pufuliţa, urzicăşi catina doar câte 2 regiuni de absorţie la 280 şi 400 nm. Pe baza amprentelor UV-VISspa calculat factorul de extractie putand observa că în general acizii fenolici s-au extrasmult mai bine decât flavonoidele. Pufuliţa cu flori mici a avut cel mai bun grad deextracţie fiind de 10 ori mai mare decât la urzică. Datorită concentraţiei mari încompuşi nepolari ai seminţelor de dovleac, floarea soarelui, catina şi tomate explicaconcentraţia scăzută în acizi fenolici,flavonoide şi quinone.In urma calculului de polifenoli totali si pe baza raportului de compoziţie aplantelor din produsul PROMEN, ar fi trebuit ca acesta să aibe teoretic 80, 56 mgGAE/100 ml extract în loc de 76,611. Acest lucru arată că prin procesarea produsului s-au pierdut aproximativ 5% din totalul compuşilor fenolici.Analiza spectrelor IR pe domeniul specific de amprenta  (1000 și 1500 cm-1)evidentiaza trei zone de absorbtie, după cum urmează: zona 1: specifica compusimono-, oligo- glucidici; zona 2: corespunzătoare vibraintindere a gruparii OH si zona 3: specifice pentru vibra .Prin analiza LC-ESI(+)-Q-TOF-MS in produsul PROMEN au fost identificatipeste 21 de compusi dintre care: juglonă, Resveratrol, Quercetin, epigallocatechin,Gallocatechin, Biochanin A, Isorhamnetin 3-O-glucozid 7-O-rhamnoside, Quercetin 3-O-galactozid 7-O-rhamnoside, Campferol 3,7-O-diglucozitului și acid p Coumaroylquinic.
Concluzii1. Pe baza amprentelor UV-Vis, s-au calculat factorii de extracţie a acizilorfenolici, a flavonoidelor şi a quinonelor şi s-a constatat că acizi fenolici au avutun randament de extracţie mai bun decât flavonoidele.2. Pe baza amprentelor  FTIR s-a putut face discriminarea dintre produsulPROMEN și ingredientele sale. Conform analizei PCA a spectrelor FTIR, probeleau fost în principal legate de benzile în cm-1 zona 1300-1489, care a avutcontribu -1082 cm-1 aufost, de asemenea, importante în clasificarea probelor.  Datele prezentate înacest studiu a arătat că spectroscopie FTIR este o tehnică adecvată deamprentare comparativmedicinale şi suplimente alimentare.3. Prin analiza cromatografica HPLC-DAD a extractelor, cu detecţie la 280 nm şi330 nm s-au evidenţiat un număr de 3-7  semnale majore ai acizilor fenolici şiflavonoide comparând extractele de plante şi produsul finit PROMEN custandarde pure de acizi fenolici şi flavonoide.  Cei mai importanţi compuşiidentificaţi sunt acizii ferulic, elagic, miricetina şi acidul trans-cinamic
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(identificaţi la 280 nm) şi rutina, quercetina, acid ferulic şi miricetina(identificaţi la 330 nm).4. Prin analiza LC - QTOF MS- au fost separaţi şi identificaţi 21 de compușispecifici în produsul final PROMEN.Rezultatele acestui studiu au fost publicate în:1.CSERNATONI FLORINA, CARMEN SOCACIU, RALUCA MARIA POP, FLORICUTARANGA, FLORINA BUNGHEZ, FLORINA ROMANCIUC, 2013, Comparative Fingerprint ofAromatic Herbs and Yeast Alcoholic Extracts used as Ingredients for Promen, aProstate Preventive Nutraceutical, Bulletin USAMV Food Science and Technology70(1), 45-52.2.CSERNATONI FLORINA, CARMEN SOCACIU, RALUCA MARIA POP, FLORINELAFETEA, FLORINA BUNGHEZ, 2013, Application of FTIR Spectroscopy for FingerprintingBioactive Molecules in a Nutraceutical PROMEN, comparatively with Plant ingredients,Bulletin USAMV Food Science and Technology 70(1), 68-69.3.CSERNATONI FLORINA, ANCA BACIU, RALUCA POP, FLORINA ROMANCIUC, CARMENSOCACIU, 2014, Characterization of seven medicinal plants included in an originalformula Promen, to prevent prostate diseases, Hop and Medicinal Plant, No. 1-2, 70-79.4.CSERNATONI FLORINA, CARMEN SOCACIU, RALUCA MARIA POP, FLORINAROMANCIUC, FLORINA BUNGHEZ, 2014, HPLC–PDA and HPLC-ESI(+)QTOF-MSfingerprints of polyphenols in a nutraceutical product (Promen) comparatively withplant ingredients, Romanian Journal of Biochemistry 51, 60-61.
Capitolul 5. Obținerea unor microcapsule/microsfere cu eliberare
controlată, utilizând compuşi bioactivi din tomate, fructe de cătină

şi ulei de dovleac  ( Studiul 2)
Scopul acestui studiu a fost de a caracteriza sucul de tomate si sucul de catinacombinate cu ulei de dovleac (prin metode spectrometrice) si de a obţine microsfere şide microcapsule, cu sau fără coating prin tehnica gelificarii ionotrope.

Materiale şi metodăPentru determinarea compusilor bioactivi s-au făcut 2 tipuri de extracţii (unametanolica şi una cloroformica) dupa care extractele obtinute au fost analizate printehnicile de spectrometrie UV-VIS si FT-IR.Pe baza amprentelor UV-VIS s-au calculat factorii de extractie, polifenoli totali(extracte metanolice) si continutul total de carotenoide (extracte cloroformice).Pentru obţinerea emulsiilor s-au cântărit probele de suc apoi s-au pus într-unpahar Berzelius pe un agitator magnetic şi s-au încălzit la 300C, apoi s-a adăugatalginatul şi au fost lăsate la agitat o oră şi jumătate până s-a dizolvat complet alginatulde sodiu. Pentru matricile de microsfere s-a adăugat ulerior uleiul de dovleac, s-aultraturaxat proba 5 minute până s-a obţinut o emulsie, iar pentru microcapsule uleiulreprezintă nucleul microcapsulei. Apoi s-a preparat baia de întărire din apă distilată lacare s-a adăugat 2%CaCl2, iar pentru o parte din microcapsulele obţinute din probele1C şi 2C s-a făcut şi un coating de chitosan 0.1% adăugat în baia de întărire, probelefiind notate 1C* şi 2C*.Determinarea vascozitatii s-a facut cu un vascozimetru Fungibal utilizand ogeometrie R2 si este exprimata in cP, iar pentru obmicrosfere s-a utilizat un microîncapsulator Buchi B 395 PRO.
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Rezultate şi discuțiiAnaliza UV-VIS a extractelor cloroformice a permis identificarea a 4 clase decompuși : lipide, acizi fenolici, flavonoide și carotenoide, iar pe baza factorului deextractie s-a observat ca adaosul de 5 % ulei de dovleac creste semnificativ cantitateade lipide a probelor. Evaluarea conUV-Vis subliniază faptul că sucul de roșii și suc de cătină sunt surse bogate decarotenoide.Analiza UV-VIS a  extractelor metanolice permis identificarea a 4 clase decompuși : lipide, acizi fenolici, flavonoide și quinone, iar din calculul de polifenoli totalise poate observa faptul că sucul de catina este o sursă extrem de bogată în conpusifenolici, având o concentraţie mai mare de 6 ori faţă de sucul de tomate.Prin determinarea vascozitatii s-a putut observa că emulsiile ce conţin suc detomate (1A, 2A) au o vâscozitate redusă faţă de cele care conţin suc de catina (1B, 2B),iar adaosul de 5% ulei de dovleac măreşte semificativ vâscozitatea probelor.In urma evaluarii morfologice ale microcapsulelor s-a putut obserca ca toatetipurile de microsfere 1A, 1B, 1C au formă sferică şi cu dimensiuni între 850si 900μm,în timp ce microcapsulele 2A, 2B, 2C au dimensiune între 750 şi 800 μm a învelişului şidimensiuni de 150-180 μm a nucleului reprezentat de uleiul de dovleac. În cazul probei2A nucleul este foarte bine reprezentat şi delimitat, iar în cazul probei 2B acesta nu sepoate observa datorită cantităţii mari de pigmenţi din înveliş.
Concluzii1. Pe baza amprentelor UV-VIS a extractelor cloroformice s-au identificat patruclase de compuşi (lipide, acizi fenolici, flavonoide şi carotenoide) şi s-a calculateficienta extracţiei a acestora şi conţinutul total de carotenoide care a doveditfaptul că cea mai bună extracţie au avut-o probele individuale (suc de roşii sausuc de cătină) faţă de  probele mixte.2. Analiza spectrometrica UV-VIS a  extractelor metanolice a permis identificareaa 4 clase de compuși : lipide, acizi fenolici,  flavonoide și quinone, iar în urmacalculului eficienţei extracţiei se poate observa că lipidele şi polifenolii au avutcel mai bun randament de extracţie.3. Analiza FT-IR a extractelor cloroformice s-au identificat 4 zone de absorţie peintervalul 1000-3500 cm-1, iar în cazul extractelor metanolice s-au identficat 3zone de absorţie pe intervalul 1000-4000 cm-1.4. Determinarea vâscozităţii emulsiilor care conţin suc de tomate (1A, 2A) a avuto vâscozitate redusă faţă de cele care conţin suc de catina (1B, 2B).5. Deasemenea a fost caracterizată forma şi morfologia microsferelor şimicrocapsulelor (prin microscopie optică). Toate tipurile demicrosfere/microcapsule  au formă sferică şi dimensiuni normale.Rezultatele acestui studiu au fost publicate în:CSERNATONI FLORINA, RALUCA POP, FLORINA ROMANCIUC, OANA POP, FLORINELAFETEA, FLORICUŢA RANGA, RAMONA BIANCA MOŞ, CARMEN SOCACIU, 2015,Preparation and Comparative Characterization of Alginate-Made Microcapsules andMicrospheres Containing Tomato, Seabuckthorn Juices and Pumpkin Oil, BulletinUSAMV Food Science and Technology 72(1), 56-64.

Capitolul 6. Caracterizarea şi testarea stabilității  microsferelor şi
microcapsulelor obținute din suc de cătină, suc de tomate şi ulei de

dovleac încorporate în alginat (Studiul 3)
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Scopul acestui studiu a fost de a evalua componetele bioacitve incorporate inmicrosfere si microcapsule si de a testa stabilitatea acestrora in mediul gastric siintestinal simulat.
Materiale şi metodăPentru determinarea compusilor bioactivi din fiecare tip demicrocapsule/microsfere s-au făcut 2 tipuri de extracţii (una metanolica şi unacloroformica) dupa care extractele obtinute au fost analizate prin tehnicile despectrometrie UV-VIS si FT-IR. Pe baza amprentelor UV-VIS s-au calculat factorii deextractie, polifenoli totali (extracte metanolice) si continutul total de carotenoide(extracte cloroformice).Sucul gastric simulat a fost preparat prin adaosul de pepsina 3g/L (P7000,1:10,000)  în clorura de sodiu sterilă de concentraţie (0.5%, w/v) şi ajustarea  pH-lui la2.0 cu HCl concentrat sau NaOH. Sucul intestinal simulat s-a realizat prin adaosul depancreatinina 1g/L USP (P-1500) şi saruri biliare 4,5% în clorura de sodiu sterilă deconcentraţie (0.5%, w/v) şi ajustarea  pH-lui la 8.0 cu HCl concentrat sau NaOH.Probe de câte 2 g microcapsule (1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C, 1C*, 2C*)  au fost puseîn câte 20 ml mediu gastric simulat şi incubate la 370C şi uşoară agitare timp de 30 deminute după care microcapsulele au fost transferate în câte 20 ml de mediu intestinalsimulat şi incubat la 370C şi uşoară agitare timp de 2 ore.
Rezultate şi discuțiiIn urma calcularii factorului de extractie in cloroform a compusilor s-aobservat faptul că acizi fenolici şi carotenoidele au avut cel mai bun factor de extracţie,iar flavonoidele cel mai scăzut. În urma determinării carotenoidelor totale s-a pututobserva faptul că tomatele sunt surse foarte  bogate în carotenoide şi au avut unrandament de extracţie de 90% comparativ cu materi prima.Calcululul de polifenoli totali din microcapsule a aratat că făcând extracţia înmod similar materiilor prime s-au putut evalua peste 50% din totalul de polifenoli, iarrestul regăsindu-se în peletul rămas în urma centrifugării probelor.Pentru a compara şi evidenţia deosebirile de amprenta spectroscopică FTIR aextractelor, s-a utilizat metoda “Principal component analysis” (PCA) fig.1. bazată peintensitatea semnalelor înregistrate la FT-IR a extractelor cloroformice si metanolice.

PCA-Scores pentru materii prime si microcapsuleextrase in cloroform PCA-Scores pentru materii prime si microcapsulemetanolÎn urma analizei PCA a extractelor cloroformice s-au identificat trei zone deseparare, grupurile formate din: 1B, 1A, 2A şi 1C, 2B, 2C situate în partea inferioarărespectiv superioară a axei  PC2. Cel de-al treilea grup reprezentat de P2 , P4 şi P6 estesituat în extremitatea dreaptă a xei PC1 şi diametral opus faţă de celelate două grupe.Lungimile de unda care au influenţat gruparea probelor sunt: 2700-2800cm-1 precumşi 2920 cm-1 care corespunde benzilor de vibraţie C-H, specifice CH3 şi CH2 din lipide,characteristic primelor 2 grupuri şi din intervalul între 1600-1750 cm-1 cu semnalemajore la: 1743cm-1 şi 1745cm-1, care corespunde benzilor de vibraţie N-H(aminoacizi), aldehide, cetone şi esteri dar şi a acizilor graşi şi gliceride, characteristiccelui de-al treilea grup.
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Lungimile de unda ale extractelor metanolice care influenţează grupareaprobelor (P2, P6, P4) situate de-a lungul axei PC1, în partea stânga sunt lungimile deundă cuprinse între 1020-1080 cm-1 cu semnale majore la:1055, 1072, 1074 şi1076cm-1, care corespund benzilor de vibraţie C-O ale mono-, oligo- şi carbohidraţi.. Încontinuare se pot identifica formarea a încă trei grupe, situate opus faţă de primul grupidentificat, după cum umreaza: grupul reprezentat de probă 2B aflat în parteasuperioară a axei PC2 şi a axei PC1, la mijlocul cadranului drept; grupul reprezentat deprobele 1B, 1A şi 2A situat aproape de centrul plotului şi grupul reprezentat de probele1C-2C plasat aproape diametral opus de primul grup identificat (P2P6P4) de-a lungulaxei PC1, în partea dreaptă. Distribuţia celor trei grupe de-a lungul celor 2 axe PC1 şiPC2 a fost influenţată în mare parte de lungimile de undă cuprinse între 1700-1732cm-1 caracteristice grupului 2B, care corespunde benzilor de vibraţie N-H (aminoacizi),aldehide, cetone şi esteri dar şi a acizilor graşi şi gliceride şi  3300-3460 cm-1  cusemnale majore la:3311, 3332, 3356, 3358, 3383, 3385cm-1,care corespunde benzilorde vibraţie a grupării O-H (din apă, alcool sau compuşi fenolici) caracteristic grupului1C, 2C. In urma evaluarii stabilitatii microcapsulelor in mediul gastric si intestinalsimulat se observa faptul că microcapsulele/microsferele nu se dezintegrează înmediul gastric simulat, doar se eliberează o parte din compuşi, în schimb în mediulintestinal acestea se dezintegreaza.Analiza spectrometrica UV-VIS a  extractelor în mediul gastric simulat a permisidentificarea a două clase de compuși : lipide şi acizi fenolici, iar in cazul mediuluiintestinal s-au identificat 3 clase de compuşi, acizi fenolici, flavonoide şi carotenoide.
Concluzii1. Calculul de carotenoide toale a arătat faptul că atât catina cât şi tomatele suntsurse bogate  de carotenoide.2. În urma calculului de polifenoli totali  s-a observat că sucul de catina este osursă extrem de bogată în compuşi fenolici, având o concentraţie mai mare de6 ori faţă de sucul de tomate.3. Amprenta FTIR a extractelor cloroformice a permis  evidenţierea a 4 zone deabsorbţie pe intervalul 1000-3500 cm-1, iar în cazul extractelor metanolice 3zone de absorbţie pe intervalul 1000-4000 cm-1.4. Testarea stabilităţii microcapsulelor în mediul gastric şi intestinal simulat ademosntrat că microcapsulele/microsferele nu se dezintegrează în mediulgastric simulat  la pH acid dar eliberează o parte din compuşii bioactivi, înschimb în mediul intestinal, la pH neutru, după 2 ore microcapsulele sedezintegrează complet cu excepţia microcapsulelor de tomate.Articol acceptat - în curs de pubicare:CSERNATONI FLORINA, RALUCA MARIA POP, FLORINA ROMACIUC, FLORINELAFETEA, OANA POP, CARMEN SOCACIU,2015, Sea buckthorn juice, tomato juice andpumpkin oil microcapsules/ microspheres with health benefit on prostate disease –obtaining process, characterization and testing properties, Romanian BiotechnologicalLetters

Capitolul 7. Analiza comparativă UV-VIS a microcapsulelor /
microsferelor cu sau fară coating de chitosan: rata de eliberare a

compuşilor bioactivi în timp şi în diferiti solvenţi – ( Studiul 4)
Scopul acestui studiu a fost de a determina rata de eliberare a compuşilor bioactivi dinmicrosfere şi microcapsule, în timp şi în diferimicrocapsulelor şi a coatingului cu  chitosan.
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Materiale şi metodăPentru obţinerea emulsiilor s-au cântărit probele de suc apoi s-au pus într-unpahar Berzelius pe un agitator magnetic şi s-au încălzit la 300C, apoi s-a adăugatalginatul şi au fost lăsate la agitat o oră şi jumătate până s-a dizolvat complet alginatulde sodiu. Pentru mătricile de microsfere s-a adăugat ulerior uleiul de dovleac, s-aultraturaxat proba 5 minute până s-a obţinut o emulsie, iar pentru microcapsule uleiulreprezintă nucleul microcapsulei. Apoi s-a preparat baia de întărire din apă distilată lacare s-a adăugat 2%CaCl2, iar pentru o parte din microcapsulele obţinute din probele1C şi 2C s-a făcut şi un coating de chitosan 0.1% adăugat în baia de întărire, probelefiind notate 1C* şi 2C*.Rata de eliberare a compusilor s-a facut in 3 tipuri de solventi: metanolacidulat, metanol cu pH de 7,5 si cloroform. Acestea au fost incubate la 370C şi uşoarăagitare timp de 1h, 2h, 4h şi 6h. Pentru incubare şi agitare s-a utilizat un incubatorHeidolph Unimax Inkubator 1000.După incubare probele au fost filtrate şi analizate cuun fotospectometru UV-Vis JASCO V530.
Rezultate şi discuțiiIn urma evaluarii ratei de eliberare a compusilor in timp si diferiti solventi sepoate observa că în cazul extracţiei în metanol acidulat şi cloroform exista diferenţesemnificative a ratei de eliberare a compuşilor în timp, dar şi între probele cu sau fărăcoating de chitosan. În cazul extracţiei în metanol cu pH=7,5 nu exista diferenţesemnificative a extracţiei în timp doar în ceea ce priveşte rata de eliberare acompuşilor din probele cu sau fără chitosan.Deasemenea se poate observa faptul că rata de extracţie din probele fărăcoating de chitosan este mai mare decât în cazul probelor cu coating de chitosan, ceeace demonstrează că coating-ul de chitosan poate fi folosit pentru obţinerea de produsecu eliberare controlată.
Concluzii1. S-au obţinut microcapsule şi microsphere prin tehnica microincapsularii înalginat urmată de coating cu chitsan2. Pentru evaluarea  compuşilor bioactivi din cele două tipuri demicrocapsule/microsfere, s-au efectuat două tipuri de extracţii (în methanol şichloroform).3. Analiza spectrometrca UV-VIS a  extractelor metanolice a permis identificareaa 4 clase de compuși : lipide, acizi fenolici,  flavonoide și quinone, iar în urmacalculului eficienţei extracţiei se poate observa că lipidele şi polifenolii au avutcel mai bun randament de extracţie  comparativ cu  flavonoidele şi quinonele.4. Rata de extracţie din probele fără coating de chitosan este mai mare decât încazul probelor cu coating de chitosan, ceea ce demonstrează că coating-ul dechitosan poate fi folosit pentru obţinerea de produse cu eliberare controlată.

ORIGINALITATEA ŞI CONTRIBUŢIILE INOVATIVE ALE TEZEIContribuţiile originale şi innovative ale prezenţei teze de doctorat pot fisintetizate prin următoarele rezultate semnificative:1. Aplicarea tehnologiilor innovative de obţinere de microsfere şi microcapsulecu şi fără coating, utilizând mătrici naturale ( alginate şi chitosani) careîncorporează şi stabilizează compuşi bioactive benefice pentru sănătate2. Realizarea unei formule originale PROMEN ce include plante ingredient cufuncţionalitate dirijată spre prevenţia cancerului de prostată.
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3. Utilizarea de tehnici analitice performanţe de tipul cromatografiei lichide,cuplate cu spectrometria de masă, a spectrometriei UV-Vis şi FTIR pentru adetremina calitativ, amprentă şi cantitativ, ponderea compuşilor bioactivi dinextractele de plante şi microcapsule/microsphere.4. Valorificarea plantelor indigene (catina, tomate, ulei de dovleac) prin soluţiitehnologice inovative de obţinere de microcapsule şi microsfere cu eliberarecontrolată, cu aplicaţii importante în alimentaţie şi prevenţia bolilormetabolice


