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SCOPUL ŞI OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT 

 
 

Scopul cercetărilor incluse stagiului doctoral a fost studiul compuşilor bioactivi lipofilici 

din cătină (Hippophae rhamnoides) şi din fructe sau sâmburi de caise (Prunus armeniaca), precum 

şi al unor extracte cu aplicaţii în industria alimentară şi cosmetică. 

 

    Obiectivele cercetărilor efectuate s-au referit la: 

 

1. Caracterizarea unor compuşi majori lipofilici din două specii şi cultivari de fructe 

(cătină şi caise), în principal carotenoide, tocoferoli şi acizi graşi  

2. Evaluarea stabilităţii compuşilor lipofilici pe durata procesării şi păstrării (prin 

congelare şi uscare la temperaturi înalte)  

3. Evaluarea stabilităţii compuşilor la lumină, în condiţii controlate 

4. Valorificarea extractelor uleioase din aceste fructe, bogate în carotenoide, pentru a 

obţine  ingrediente pentru creme cosmetice cu efect dermo-protector. 

 

1. Caracterizarea compuşilor bioactivi lipofilici din cătină şi din caise  a inclus 

urmatoarele activităţi: 

 Realizarea extractelor lipofilice din fructe de cătină, caise şi din sâmburi de caise. 

 Determinarea conţinutului total de carotenoide din diverse soiuri/cultivari de cătină 

şi caise. 

 Determinarea acizilor graşi din fructele şi sâmburii de caise. 

 Determinarea tocoferolilor şi tocotrienolilor din fructele de cătină, din caise şi din 

sâmburii de caise. 

2. Studiul stabilităţii compuşilor lipofili s-a realizat după conservarea prin congelare sau 

tratament termic (uscare). 

 Determinarea stabilităţii compuşilor lipofili din fructele de cătină supuse procedeului 

de conservare prin congelare. 

 Determinarea stabilităţii compuşilor lipofili din fructele de cătină supuse 

tratamentului termic (uscare). 

3. A fost de asemenea urmărită stabilitatea la lumină a carotenoidelor din uleiul de 

cătină (expunere la lumină controlată) şi a carotenoidelor din fructele de cais uscate. 

4. A fost obţinută o emulsie ca ingredient funcţional şi dermo-protector, bazată pe ulei 

de cătină şi ulei din sâmburi de caise. 

 
Metodologia utilizată pentru realizarea acestor obiective include  tehnici avansate 

complementare, ce includ spectrofotometria UV-VIS, FT-IR şi  analiza cromatografică de tip  
cromatografie lichida de inalta performanta (HPLC-PDA, HPLC-MS) sau cromatografia de gaze 
(GC-MS).  

 

Activităţile efectuate au fost prezentate în teza de doctorat în două părţi distincte, 

partea întâi, reprezentȃnd „Stadiul actual al cunoaşterii” şi partea a doua „Contribuţia personală”. 
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În partea întâi, în capitolul 4, subcapitolele 4.1, 4.2, 4.3 sunt incluse date privind 

evaluarea stabilităţii carotenoidelor din fructele de cătină supuse procedeului de conservare prin 

congelare, din cătina supusă tratamentului termic (uscare în etuvă) şi nu în ultimul rând evaluarea 

stabilităţii carotenoidelor din uleiul de cătină, păstrat la temperatura camerei şi la lumină 

ambiantă.  

Capitolul 5, subcapitolele 5.1, 5.2, 5.3, cuprinde informaţii cu privire la evaluarea 

stabilităţii carotenoidelor şi acizilor graşi din diverse soiuri de caise congelate. De asemenea, s-a 

evaluat stabilitatea carotenoidelor din caisele uscate. 

Capitolul 6 a fost dedicat determinării capacităţii antioxidante a extractelor lipofile din 

fructele de cătină (Hippophae rhamnoides), din caise şi din sâmburii de caise (Prunus armeniaca), 

utilizând metoda DPPH. 

Capitolul 7 a fost dedicat obţinerii şi caracterizării unor formule cosmetice care conţin 

ingrediente cu efect dermo-protector. 
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                   CONTRIBUŢIA PERSONALĂ 

CAPITOLUL 4. Studii experimentale privind stabilitatea 

compuşilor bioactivi din cătină 

                                                                                                                                                      
Capitolul 4.1. Evaluarea stabilităţii compuşilor bioactivi lipofilici (Carotenoide) din cătina 

supusă procedeului de conservare prin congelare. 

 

Introducere 

Principalul aspect abordat în cadrul acestui studiu experimental se referă la 

identificarea şi caracterizarea carotenoidelor din fructele de cătină congelată.  

Materiale şi metode 

Pentru extracţia carotenoidelor totale din fructele de cătină, s-au utilizat 20 de grame de 

produs vegetal, la care s-au adăugat 90 ml amestec de solvenţi (eter de petrol/metanol/ acetat de 

etil, 1:1:1, v/v/v). Caracterizarea spectofotometrică s-a realizat folosind extractul din plantă 

obţinut prin extracţie clasică cu solvenţi. Analiza cromatografică pentru determinarea profilului 

carotenoidelor s-a efectuat folosind un sistem Shimadzu LC20 AT, cu detector PDA SPD-M20A și 

un gradient format din doi solvenți: solvent A: metanol/terț-butil metil eter/apă (v/v/v; 81:15:4) 

și solventul B: metil terț-butil eter/ metanol/apă (v/v/v;90:7:3). 

Rezultate şi discuţii 

În urma analizei UV-Vis a extractelor, s-a constatat faptul că în timp se modifică aspectul 

spectrelor de absorbţie, cu o scădere a absorbanţelor în zona vizibilă (400-500 nm) şi respectiv cu 

o intensificare a absorbanţei în zona 300-350 nm. Aceste modificări pot indica o degradare a 

carotenoidelor şi formarea de izomeri cis care sunt caracterizaţi prin benzi de absorbţie în 

domeniul ultraviolet.  

În urma analizei UV-VIS, a fost determinat conţinutul în carotenoide totale din cătină, 

fiind exprimat în mg carotenoide/100 g. Rezultatele obţinute în urma acestei analize arată o 

variaţie a conţinutului de carotenoide totale în fructele de cătină. Aceste rezultate demonstrează 

influenţa în timp a procedeului de conservare prin congelare, respectiv a temperaturii scăzute 

asupra conţinutului în carotenoide totale din fructele de cătină.  

În urma analizei HPLC-PDA a fructelor de cătină s-au evidenţiat numeroase peak-uri, 

printre care, zeaxantina, β-criptoxantina cu diferiţi acizi graşi. Pentru evaluarea stabilităţii 

carotenoidelor în fructele de cătină congelate au fost selectaţi cinci compuşi majoritari regăsiţi în 

fructele de cătină: β-carotenul, Licopenul, Di-palmitatul de  Zeaxantină şi Miristatul de Zeaxantină. 

Rata de degradare a carotenoidelor diferă în funcţie de structura chimică a compusului 

carotenoidic, fapt care se poate observa din datele cantitative înregistrate pentru fiecare compus 

în parte. În urma evaluării concentraţiei relative a compuşilor majoritari regăsiţi în fructele de 

cătină analizate, valoarea cea mai ridicată a concentraţiei reziduale a fost înregistrată pentru Di-

Palmitatul de Zeaxantină (71,19%), urmat de Miristat-Palmitatul de Zeaxantină (69,01%). Se 

observă astfel o stabilitate semnificativ mai mare a esterilor de zeaxantină pe perioada depozitării 

comparativ cu zeaxantina liberă (54, 68%). 
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Concluzii 

                 Conform datelor experimentale prezentate, au fost obţinute şi cuantificate carotenoidele 

totale din extractele de cătina congelată. În urma rezultatelor obţinute putem concluziona faptul 

că: 

 S-au evidenţiat modificări calitative în aspectul spectrelor de absorbţie UV-VIS a 

extractelor carotenoidice totale pe parcursul păstrării, ceea ce indică procese de 

izomerizare/degradare oxidativă a pigmenţilor. 

 Conţinutul de carotenoide totale din fructele de cătină scade treptat pe parcursul păstrării 

prin congelare, dar nesemnificativ statistic în primele trei luni, devenind semnificativ mai 

scăzut după şase luni, respectiv după 12 luni. 

 Rata de degradare a carotenoidelor este diferită în funcţie de structura chimică a 

carotenoidelor, astfel hidrocarburile (β-Caroten, Licopen) sunt mai puţin stabile decât 

xantofilele(Zeaxantina şi esterii săi). 

 Formele cele mai stabile s-au dovedit a fi esterii zeaxantinei cu acizi graşi saturaţi, a căror 

rată de degradare a fost semnificativ mai scăzută decât a zeaxantinei libere. 

 

 

Capitolul 4.2. Evaluarea stabilităţii compuşilor bioactivi lipofilici (Carotenoide) din cătina 

supusă tratamentului termic (uscare în etuvă) 

Introducere 

Principalul aspect abordat în cadrul acestui studiu experimental se referă la 

identificarea şi caracterizarea carotenoidelor din fructele de cătină uscată. 

Materiale şi metode 

Pentru evaluarea stabilităţii în timp s-a realizat uscarea a 300.46 g fructe cătină la 37°C, 
timp de 14 zile, în etuvă. Fructele de cătină au fost recântărite periodic, în final rezultând 68,082 g 
produs vegetal. Pentru extracţiile carotenoidelor totale din fructele de cătină efectuate pe 
parcursul păstrării, s-au utilizat 3 grame de produs vegetal, la care s-au adăugat 60 ml amestec de 
solvenţi (eter de petrol/metanol/ acetat de etil, 1: 1: 1, v/v/v). Determinarea conţinutului total de 
carotenoide din fructele de cătină uscate s-a realizat prin metoda spectrofotometrică UV-VIS.  
Rezultate şi discuţii 

În urma analizei UV-VIS, a fost determinat conţinutul în carotenoide totale din fructele 

de cătină uscată, fiind exprimat în mg carotenoide/100g. În urma acestui studiu s-a constatat 

faptul că există o degradare treptată în ceea ce priveşte conţinutul în carotenoide totale a fructelor 

de cătină uscate. Compoziţia carotenoidelor totale a înregistrat variaţii în timp, iar valorile 

obţinute în prezentul experiment au fost cuprinde între 53,19 şi 106, 49 mg/100g. Schimbările 

cantitative, respectiv degradarea carotenoidelor, a decurs cu o viteză foarte mică daca se urmăresc 

progresiv extracţiile lunare efectuate, însă se observă totuşi o diferenţă înalt semnificativă între 

proba martor, extracţia iniţială efectuată în 2 iunie 2014 şi extracţia efectuată în 14 octombrie 

2014.                         

Procesul de deshidratare opreşte dezvoltarea microorganismelor şi enzimelor proprii 

legumelor şi fructelor, însă studiile au demonstrat degradarea în timp a principiilor active regăsite 

în compoziţia fructului, ceea ce influenţează valoarea alimentară a produsului finit. Totodată se 

produc transformări calitative pe care fructul de cătină îl suferă, datorită reducerii de volum şi 

contracţiei tisulare. 
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În urma analizei cromatografice HPLC-PDA, s-a demonstrat o degradare mai accentuată 

a β-carotenului comparativ cu zeaxantina şi cu esterii acesteia. Aceste observaţii sunt în 

concordanţă cu alte studii care demonstrează o stabilitate crescută a xantofilelor şi mai ales a 

esterilor acestora, comparativ cu hidrocarburile. 

A fost determinată corelaţia între compuşii majoritari regăsiţi în fructele de cătină 

uscată, prin coeficientul de corelaţie Pearson. Corelațiile între hidrocarburi și xantofile au fost 

cuprinse între -0,69 şi 0,98. A existat o corelaţie directă între Zeaxantină şi esterii acesteia, 

respectiv între Zeaxantină şi β-caroten. Corelând Licopenul cu ceilalţi compuşi majoritari regăsiţi 

în fructele de cătină uscată, s-a constat că există un coeficient de corelaţie negativ, ceea ce 

demonstrează o corelaţie inversă între aceştia.  

Concluzii 
                În urma rezultatelor obţinute putem concluziona faptul că: 

 Conţinutul de carotenoide totale din fructele de cătină scade treptat pe parcursul păstrării 

prin uscare, fiind nesemnificativă statistic în primele trei luni, dar semnificativă în 

următoarele şase luni. 

 Comparativ cu proba iniţială, extracţie efectuată în 2.06.2014, conţinutul de carotenoide 

după şase luni de păstrare în stare uscată, s-a redus la circa 50%, ajungând astfel la 

53,19mg/100g. De asemenea, pe parcursul studiului experimental, s-a demonstrat o 

schimbare în raportul carotenoidelor. S-a identificat o stabilitate mare a Di-Palmitatului 

de Zeaxantină, comparativ cu Zeaxantina liberă. 

 În urma acestui tratament termic s-a demonstrat faptul că uscarea şi conservarea în timp 

a fructelor de cătină sub această formă duc la pierderi semnificative în ceea ce priveşte 

conţinutul total de carotenoidele, mai ales în forma liberă (hidrocarburi şi xantofile). 

 
 

Capitolul 4.3. Evaluarea stabilităţii compuşilor bioactivi lipofilici (Carotenoide) din uleiul 

de cătină 

Introducere 

Uleiul de cătină este un remediu naturist care poate fi folosit în consumul uman și 

totodată ca un ingredient cosmetic de îngrijire a pielii. Bogat în diferiți acizi grași esențiali, ulei de 

cătină are, de asemenea, un conținut ridicat de acid palmitoleic, care este o componentă naturală a 

lipidelor pielii.  

Materiale şi metode 

Prezentul studiu experimental a vizat în prima etapă obţinerea uleiului de cătină, 

utilizând ca solvenţi metanolul şi cloroformul. Uleiul obţinut a fost păstrat la temperatura camerei 

şi la lumină ambiantă, în flacoane transparente sau brune. Concentraţia carotenoidelor majore a 

fost evaluată lunar, timp de 10 luni, prin aceeaşi metodă HPLC/PDA descrisă în capitolul anterior. 

Pentru determinarea compuşilor bioactivi din uleiul de cătină, s-a realizat iniţial 

extracţia, după care extractele obținute au fost analizate prin metoda HPLC. Extracţia pigmenţilor 

s-a efectuat din fructele de cătină congelate, folosindu-se ca şi solvenţi de extracţie metanolul şi 

cloroformul) (v/v/ 1:2). 

Rezultate şi discuţii 

Analiza HPLC-PDA a evidenţiat profilul specific al carotenoidelor din uleiul de cătină, 

care include xantofile libere şi esterificate şi hidrocarburi carotenoidice. La fel ca şi în cazul 

fructelor congelate şi uscate, au fost monitorizaţi pe parcursul păstrării cinci compuşi majori: β-

carotenul, Licopenul , Zeaxantina şi esterii de Zeaxantină (Di-Palmitat şi Miristat-Palmitat). 
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Compusul majoritar regăsit în probele din luna septembrie 2014, în cazul uleiului expus 

în vial alb a fost β-carotenul, urmat de Di-Palmitatul de Zeaxantină. Diferenţele calitative şi 

cantitative, pot fi consecinţele datorate etapelor de extracţie a uleiului şi nu în ultimul rând sunt 

modificări provocate de depozitarea probelor sub influenţa luminii şi temperaturii pe o perioada 

îndelungată. Conţinutul în ulei al fructelor de cătină variază de la o specie la alta, în funcţie de 

etapa de recoltare a fructelor şi nu în ultimul rând de metoda de extracţie folosită. 

Comparativ cu rezultatele obţinute în cazul probelor păstrate în vial transparent, în 

cazul uleiului expus în vial brun, Di-Palmitatul de Zeaxantină s-a regăsit în cantitate mai mare, 

urmat de β-caroten. Zeaxantina liberă şi Licopenul s-au regăsit în cantităţi mai mici. S-a observat o 

schimbare treptată în raportul carotenoidelor, o scădere a carotenoidelor libere şi o creştere, în 

timp, a formelor esterificate. 

Concluzii 

Conform datelor experimentale prezentate, au fost obţinute şi cuantificate carotenoidele 

totale din uleiul de cătină păstrat în vial transparent şi vial brun. În urma rezultatelor obţinute, 

putem afirma faptul că: 

 Compusul majoritar regăsit în probele din luna septembrie 2014, în cazul uleiului expus 

în vial alb a fost β-carotenul, urmat de Di-Palmitatul de Zeaxantină.  

 S-a observat o schimbare treptată în raportul carotenoidelor, o scădere a carotenoidelor 

libere şi o creştere, în timp, a formelor esterificate. 

 Diferenţele majore între probele expuse în vial transparent şi cele expuse în vial brun s-au 

observat în cazul tuturor compuşilor, identificându-se o stabilitate mai mare a esterilor 

(Di-Palmitatul de Zeaxantină, Miristat-Palmitatul de Zeaxantină) din probele de ulei expus 

în vial brun. Se consideră că esterificarea xantofilelor are o semnificaţie fiziologică pentru 

plante prin faptul că le creşte lipofilicitatea şi contribuie la asamblarea cromoplaştilor. În 

egală măsură stocarea lor în structuri specializate (plastoglobule şi fibrile) oferă protecţie 

plantelor împotriva degradărilor fotooxidative. O fotostabilitate fotooxidativă superioară 

a esterilor comparativ cu xantofilele libere a fost observată şi în cazul ardeilor procesaţi 

expuşi la lumină (SCHWEIGGERT şi colab., 2007).  

 Rezultatele obţinute, cu privire la stabilitatea carotenoidelor pe perioada depozitării sunt 

conforme cu datele din literatura de specialitate, rezultate similare fiind raportate de 

către (CENKOWSKI şi colab., 2006;  LIAN şi colab., 2000). 

 Este posibil ca stabilitatea să fie influenţată nu doar de natura chimică a compusului sau 

de condiţiile experimentale, dar şi de matricea alimentară în care se găsesc. 

 

 

CAPITOLUL 5. Studii experimentale privind stabilitatea 

compuşilor bioactivi   din caise 

 

Capitolul 5.1. Identificarea carotenoidelor din doisprezece soiuri de caise congelate 

Introducere 
În prezentul studiu experimental s-au ales spre cercetare, pentru determinarea 

conţinutului total de carotenoide, 12 soiuri de caise şi anume Harogem, Comandor, Sirena, 
Mamaia, Sulmona, Sulina, Roşii de Băneasa, CMBU, Tudor, Olimp, Excelsior, Umberto. 
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Materiale şi metode  

Analizele au fost efectuate pe un sistem HPLC (Shimadzu, Milano, Italia) echipat cu două 

pompe LC-20, un degazor DGU-20A3, un automat de probe SIL-20 AC și o fotodiodă SPD-M20A. 

Datele au fost prelucrate cu versiunea de software Labsolution. Pentru analizele MS a fost utilizat 

un spectrometru de masă (LC-MS-2020, Shimadzu), echipat cu o interfață APCI, atât în modul de 

ionizare pozitiv, cât şi în cel negativ. Separările au fost efectuate pe o coloană C30 YMC - (250x4,6 

mm, 5 μm); faza mobilă a constat din metanol: MTBE: apă (83:15:2, v/v/v; eluent A) și metanol. 

Rezultate şi discuţii 

Cantitatea majoră de carotenoide totale a fost estimată în soiul Harogem, iar compusul 

majoritar regăsit în acest soi a fost ß-carotenul, care reprezintă 57,4 % din totalul de carotenoide. 

De asemenea ß-carotenul reprezintă compusul majoritar al soiului Olimp, unde se regăseşte în 

procent de 44.2 %. Alături de ß-caroten, s-au identificat în cantităţi însemnate şi alţi compuşi 

precum ß-criptoxantină, ß-zeacaroten. Cel din urmă compus nu a fost detectat în soiul Tudor. 

Totodată, cantitatea de licopen a variat în soiurile de caise analizate, valoriile fiind cuprinse între 

0,01-3.8 %, procentele cele mai ridicate regăsindu-se în soiul Sirena, iar în soiurile Excelsior, Roşii 

de Băneasa, Mamaia şi Tudor, licopenul nu a fost detectat.  

Concluzii 

 Prezenţa pigmenţilor carotenoidici este diferită de la un soi la altul, iar informaţiile oferite 

în urma acestui studiu sunt utile pentru a identifica soiurile de interes şi totodată pentru a 

obţine o perspectivă în ceea ce priveşte variabilitatea compoziţiei de la un soi la celălalt. 

 Cantitatea majoră de carotenoide totale a fost estimată în soiul Harogem, iar compusul 

majoritar regăsit în acest soi a fost ß-carotenul, care reprezintă 57,4 % din totalul de 

carotenoide.  

 ß-carotenul reprezintă compusul majoritar al soiului Olimp, unde se regăseşte în procent 

de 44.2 %. Alături de ß-caroten, s-au identificat în cantităţi însemnate şi alţi compuşi 

precum ß-criptoxantină,  ß-zeacaroten. Cel din urmă compus nu a fost detectat în soiul 

Tudor. 

 Cea mai mare diferenţă în ceea ce priveşte conţinutul total de carotenoide a fost regăsită 

în soiurile Excelsior, Sirena, Sulina. 

 Importanţa şi necesitatea identificării compuşilor majoritari regăsiţi în caise, în special a 

carotenoidelor, prezintă numeroase implicaţii pentru sănătatea umană. Din acest punct 

de vedere, controlul analitic reprezintă o problemă importantă. 

 Identificarea carotenoidelor cu ajutorul metodei HPLC-APCI-MS, care reprezintă un 

instrument important în cercetare, constituie o analiză reprezentativă, care oferă 

informaţii esenţiale pentru acest domeniu de specializare.  

 

Capitolul 5.2. Identificarea acizilor graşi din doisprezece soiuri de caise congelate 

Introducere  

Lipidele sunt componente de bază, cu rol structural, fiind implicate în toate procesele 

vitale din organism. Acizii graşi reprezintă pietrele de temelie a componentelor lipidice, intrând în 

compoziţia acestora. Izolarea acizilor graşi liberi din materiale biologice reprezintă o sarcină 

complexă şi măsuri de precauţie în prevenirea sau minimizarea efectelor de hidroliză a enzimelor.  

Materiale şi metode  

Analiza profilului de acizi graşi din extractul de caise fost efectuată prin cromatografie 

de gaze cuplată cu spectrometria de masă, o metodă care implică inițial trans-esterificarea acizilor 

grași în metanol/acid sulfuric. Esterii metilici ai acizilor (FAME) au fost separaţi și identificaţi cu 
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ajutorul unui sistem T-Perkin Elmer Clarus 600 GC-MS (PerkinElmer Inc., Shelton, CT, USA) 

echipat cu o coloană capilară SUPELCOWAX 10 (Supelco Inc.). Identificarea FAME a fost realizată 

prin compararea timpilor de retenție cu cei ale standardelor cunoscute (componentă FAME Mix, 

Supelco # 47885-U) și spectrele de masă rezultate cu cele din bazele de date specifice. Cantitatea 

de acizi grași a fost exprimată ca procent din totalul acizilor grași. 

Rezultate şi discuţii 

Datele obţinute  din analiza calitativă şi cantitativă a probelor prezintă valori diferite de 

anumite studii efectuate în literatura de specialitate (acidul oleic 62.34%; acid linoleic 30.33% din 

totalul acizilor grași). Acest fapt sugerează faptul că acizii grași din uleiul din sâmburi de caise 

variază foarte mult, în funcție de  soi  și  adesea  conținutul  de  acizii  grași  reprezintă  un  

parametru  care  ajută  la diferențierea  soiurilor.  

Analiza conţinutului de acizi graşi din mai multe soiuri de caise, realizată prin metoda 

gaz-cromatografică cuplată cu spectrometria de masă (GC-MS) a evidenţiat faptul că fructele 

reprezintă o sursă excelentă de acizi graşi, dintre care acidul linoleic se regăseşte în proporţie de 

43-46%. Varietatea soiurilor reprezintă un factor important care poate afecta compoziţia şi 

conţinutul de compuşi bioactivi lipofilici.       

Concluzii 

Rezultatele obţinute au reflectat următoarele: 

 Cantitatea cea mai mare de acid linoleic se regăseşte în soiul Harogem şi Mamaia, iar 

conţinutul cel mai ridicat de acid palmitic se regăseşte în soiul Tudor (30,44%), urmat de 

soiul Olimp (30,12%). De asemenea, conţinutul în acid linolenic se regăseşte în soiurile 

Harogem şi Tudor. 

 În schimb, în sâmburii de caise şi în reziduu fructelor, s-a regăsit un profil diferit în ceea 

ce priveşte compoziţia de acizi graşi, respectiv acizii majoritari identificaţi au fost acidul 

oleic (> 55%), acid linoleic (32%) şi acidul palmitic (6-8%). Acidul linoleic s-a regăsit într-

un procent mai mic de <0,1%.   

 Aceste rezultate obţinute în urma studiului experimental au demonstrat că soiurile de 

caise soiuri prezintă o compoziţie diferită în ceea ce priveşte conţinutul în acizi graşi. 

Totodată s-a remarcat importanţa sâmburilor de caise, care prin conţinutul în ulei, 

reprezintă o sursă bogată de acizi graşi esenţiali. 

 Analiza conţinutului de acizi graşi din mai multe soiuri de caise, realizată prin metoda 

gaz-cromatografică cuplată cu spectrometria de masă (GC-MS) a evidenţiat faptul că 

fructele reprezintă o sursă excelentă de acizi graşi, dintre care acidul linoleic se regăseşte 

în proporţie de 43-46%.  

 Varietatea soiurilor reprezintă un factor important care poate afecta compoziţia şi 

conţinutul de compuşi bioactivi lipofilici. Cuantificarea corectă a acestor analize are 

aplicații importante în nutriţie, deoarece acizii grași regăsiţi în componenţa fructelor şi 

sâmburilor de caise au un efect foarte important asupra sănătății. 

 

Capitolul 5.3. Evaluarea stabilităţii compuşilor bioactivi lipofilici (carotenoide) din caisele 

uscate 

Introducere 
Condiţiile de depozitare pot influenţa integritatea structurală a fructelor. În urma 

tratamentului termic, se vor produce o serie de modificări, atât în ceea ce priveşte stabilitatea 

fizico-chimică a caiselor uscate, cât şi în privinţa profilului senzorial. Aşadar, izomerizarea 

carotenoidelor poate reprezenta un marker util în evaluarea procesului de uscare al caiselor, 

moment în care se poate constata formarea izomerilor cis, în funcţie de temperaturile aplicate. 
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Degradarea şi izomerizarea carotenoidelor ar putea reduce valoarea nutritivă a fructelor, prin 

urmare, acest studiu este de real interes în îmbunătăţirea calităţii nutriţionale a produsului finit. 

Materiale şi metode 

Fructele de caise uscate au fost achiziţionate din comerţ, dintr-un magazin de produse 

ecologice. Acestea au fost păstrate la temperatura ambiantă (25ºC), la întuneric. S-au prelevat 

probe lunar, iar acestea au fost extrase şi analizate în triplicat. Extractele de carotenoide totale au 

fost dozate spectrofotometric iar apoi analizate prin cromatografie de lichide de înaltă 

performanţă cu detecţie cu fotodiode. 

Rezultate şi discuţii 
Analiza carotenoidelor totale a evidenţiat scăderea cantităţii totale de carotenoide, 

concentraţia acestora înjumătăţindu-se practic după 7 luni, şi ajungând la 0,82 mg/100 g după 12 

luni de păstrare. Considerând cantitatea iniţială de carotenoide ca 100 %, doar circa 20 % din 

cantitatea iniţială mai poate fi regăsită în probe după un an de păstrare.  

La fel ca şi în cazul fructelor de cătină, analizate în etapa anterioară, se observă o rată de 

degradare superioară a hidrocarburilor (β-carotină şi izomerii ei), comparativ cu β-criptoxantina 

şi cu esterii acesteia cu acizi graşi saturaţi. Rata de degradare cea mai intensă a fost înregistrată în 

cazul β-carotinei, în timp ce pentru  izomerii cis concentraţiile reziduale sunt mai ridicate. O 

posibilă explicaţie ar fi faptul că o parte din β-carotina trans total este de fapt degradată prin 

izomerizare la diverşi izomeri cis. Deşi concentraţiile esterilor sunt mici, aceştia au dovedit o 

stabilitate crescută comparativ cu β-criptoxantina şi β-carotina.  

Concluzii 

                Rezultatele obţinute au reflectat următoarele: 

 In caisele uscate conţinutul mediu de carotenoide totale a fost de 5.45 mg/100 g. Pe 

parcursul păstrării (12 luni la întuneric şi la temperatura de 25°C) acestea au suferit 

degradări semnificative, reprezentând 20 % din valoarea iniţială. 

 Carotenoidele identificate au fost β-criptoxantina (tR = 42.5); β-carotina-13-cis (tR=50.1), 

β-carotina-trans total (tR=61.3), β-carotina-9-cis (tR=66.1), β-criptoxantina 12:0 9 

(tR=80,2); β-criptoxantina 16:0 (tR = 94,8). Rata de degradare cea mai intensă a fost 

înregistrată în cazul β-carotenului, în timp ce pentru  izomerii cis concentraţiile reziduale 

sunt mai ridicate. 

 Esterii β-criptoxantinei au avut o stabilitate superioară β-criptoxantinei libere pe 

parcursul păstrării şi mult mai mare decât cea a β-carotenului sau a derivaţilor oxidaţi de 

β-caroten, care au avut rata de degradare cea mai intensă. 

 

Capitolul 6. Determinarea capacităţii antioxidante a extractelor lipofile din fructele de 

cătină (Hippophae rhamnoides), din caise şi din sâmburii de caise (Prunus armeniaca) 

 

Introducere 
Determinarea activităţii antioxidante a carotenoidelor şi tocoferolilor reprezintă un 

domeniu de interes datorită multiplelor impedimente tehnice, provocate de insolubilitatea 

carotenoidelor în apă şi de faptul că majoritatea metodelor antioxidante utilizează ca generatori 

de radicali substanţe hidrofile. 

Material şi metodă  

Fructele de cătină (Hippophae rhamnoides L., var. Mara), au fost colectate din Sibiu și au 

fost selectat în funcţie de dimensiune şi culoarea uniformă și ulterior depozitate la -20°C până în 

momentul efectuării analizelor. Caisele (Prunus armeniaca) au fost colectate din Amman, Iordania 

şi depozitate la -20°C până în momentul efectuării analizelor. Tocoferolii și tocotrienolii au fost 



14 

 

separaţi utilizând același sistem HPLC, dar detectarea a fost realizată cu un detector de 

fluorescență RF20A fixat la λ = 290 nm excitație și emisie λ = 330 nm. A fost folosită (5 pm 250 x 

4,6 mm) o coloană Lichrosorb Si60. Faza mobilă a constat în hexan: 2-propanol (99,5: 0,5; v/v) 

utilizat într-un mod izocratic cu debitul de 1 ml/min. Compușii standard α, γ și δ tocoferoli și 

tocotrienoli au fost furnizaţi de ChromaDex, Statele Unite ale Americii. Curbele de calibrare au fost 

efectuate cu toate standardele în domeniu de concentrații 4-50 μg / ml. În studiul de față, o soluție 

de apă distilată de 5 mm soluție apoasă ABTS (2,2-azinobis- (3-etilbenzotiazolin) acidului 6-

sulfonic) a fost filtrată prin dioxid de mangan pe o hârtie de filtru Whatman și apoi excesul de 

dioxid de mangan a fost îndepărtat din filtrat prin filtru PVDF seringă. Soluţia de ABTS • + a fost 

preparată proaspăt în ziua respectivă prin diluare cu PBS (75 mM), în scopul obținerii unei 

absorbanțe de 0,700 la 734 nm. 

Rezultate şi discuţii 
În soiul analizat (Mara), în studiul de față a fost regăsită. o cantitate totală de 

carotenoide de 17.19 ± 1,4 mg/100 g fruct. În cadrul prezentului studiu s-a folosit un extract 

nesaponificat, compuşii majori identificaţi fiind Zeaxantina dipalmitat, alți esteri ai Zeaxantinei, β-

carotenul, Zeaxantina, Palmitatul de β-criptoxantina şi licopenul (fig. III.5.1, tabelul III.5.1). Alți 

compuși identificaţi în cantităţi mici au fost reprezentaţi de esteri ai zeaxantinei, β-criptoxantinei 

și luteinei cu diferiți acizi grași (timp de retenție 70-120 min), care nu au putut fi identificaţi în 

mod neechivoc de detectorul PDA. 

Fructe de cais conţin cantităţi semnificative mai mici de carotenoide (3,51 ± 0,25 

mg/100) fruct proaspăt și au un profil complet diferit de pigmenți. Licopenul a fost singurul 

carotenoid identificat, ceilalţi compuşi minori necesitând alte metode de identificare, în afara 

spectrului UV-VIS. Până în present nu au fost raportate în literatură date cu privire la prezența sau 

conținutul de carotenoide din sâmburi de caise. 

Fructe de cătină conţin un nivel ridicat de tocoferoli, atât în pulpă, cât şi în seminţe. 

Pentru prepararea extractului lipofil, fructele au fost procesate întregi inclusiv semințele. α-

tocoferolul a reprezentat 46.40 ± 2,1 mg /kg fiind cel mai important reprezentant în fructe de 

cătină. Proporția de α-tocoferol în proba noastră este de 64,7% din totalul tocoferolilor și 

tocotrienolilor, mai mici ca cele raportate anterior pentru pulpa din fructe de cătină 70-80%. 

Acest lucru poate fi explicat prin faptul că am analizat fructe întregi (inclusive seminţe) și se 

cunoaște faptul că semințele au o proporție mai mare de γ-tocoferol (20-40%) decât pulpa 

fructelor. Fructele de caise sunt caracterizate prin cantități mici de tocoferoli - 1,43 mg / kg –

comparativ cu fructele de cătină. α-tocoferolul  a fost compusul principal care reprezintă aproape 

70% din total, urmat de α-tocotrienol. Cantități mici de γ și δ tocoferoli au fost, de asemenea, 

detectate și, la fel ca în cazul fructelor de cătină, peak uri corespunzătoare au fost observate, fără a 

fi identificate cu standarde, pentru β-tocoferol. Compusul major în sâmburii de caise a fost γ-

tocoferolil, care a reprezentat aproximativ 80% din totalul tocoferolilor și tocotrienolilor. 

Tocoferoli δ şi α au reprezentat 6,1% și 5,7% din tocoferoli, în timp ce dintre tocotrienoli, numai 

α-izomerul a putut fi detectat. 

Concluzii 

 Conținutul total de carotenoide a fost de 17.19 ± 1,4 mg/100 g cătină; 3,51 ± 0,25 mg/100 

g de caise și 0,58 ± 0,04 mg/100 g FW în sâmburii de caise. Principalele carotenoide din 

cătină au fost β-carotina şi esterii de zeaxantină β criptoxantină.                  

 Fructele de caise sunt bogate în β-caroten și izomerii săi geometrici în timp ce în cazul 

sâmburilor de caise s-a putut identifica  numai licopenul.  
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 Între derivaţii tocoferolului, α-tocoferolul s-a regăsit în concentraţie mai mare în cătină 

(46 mg / kg) comparativ cu caisele (1,09 mg/kg) în timp ce sîmburii de caise au avut o 

concentrație mai mare în γ-tocoferol (111 mg / kg). 

 Activitatea antioxidantă determinată prin metoda TEAC este pronunţată la caise și ar 

putea fi reprezenta teme de interes pentru studiile viitoare. Acest lucru arată că fructele 

de cais ar trebui să fie considerate o sursă importantă de antioxidanți. Importanța alegerii 

diferitelor fructe, cum ar fi cătina și caisele, alături de alţi antioxidanți pot fi un avantaj 

atunci când se proiectează alimente funcţionale.  

 

 

Capitolul 7. Obţinerea şi caracterizarea unor formule cosmetice cu efect dermo-protector 

 

Introducere 
Fructele şi legumele reprezintă componente esenţiale ale unei diete sănătoase, prin 

contribuția lor în substanțe bioactive, inclusiv antioxidanţi. 
Materiale şi metode 

Pentru a testa calitatea cremelor obţinute s-au efectuat analize organoleptice şi 

microbiologice.  Testele microbiologice urmăresc decelarea microorganismelor pe suprafaţa  

supusă  prin însămânţări pe medii de cultură speciale în scopul caracterizării capacităţii 

bactericide a unor substanţe cât şi pentru control în caz de necesitate. Activitatea antioxidantă 

este unul dintre cei mai importanţi parametri investigaţi în cazul plantelor, cercetătorii realizând 

numeroase studii cu privire la identificarea compuşilor cu rol antioxidant, care ar putea înlocui 

antioxidanţii sintetici în formulele cosmetice, farmaceutice şi alimentare, pentru a menţine starea 

de sănătate a consumatorului. Inregistrarea spectrelor de absorbtie in infrarosu s-a facut  prin 

utilizarea spectofotometrului  Shimadzu  IR Prestige -21 cu accesoriu HATR (Horizontal 

Attenuated  Total Reflectance). Probele de cremă  au fost aplicate direct  pe accesoriul HATR. 

Rezultate şi discuţii 
În urma analizelor efectuate pentru  determinarea încărcăturii microbiene s-a  observat 

faptul că cele trei creme, respectiv emulsia pentru ten acneic (P1), crema antiacneică (P4) şi crema 

de plajă cu factor de protecţie solară (P5) sunt lipsite de germeni patogeni aerobi şi micromiceţi, 

Staphylococ auriu sau Escherichia Coli, valorile analizate situându-se în limita admisă pentru 

NTGMA. Acest rezultat indică absenţa coloniilor, iar probele sunt corespunzatoare din punct de 

vedere microbiologic. În cazul cremei hidratante (P2) şi a cremei pentru ten problematic (P3) 

rezultatele s-au dovedit necorespunzătoare în ceea ce priveşte numărul total de germeni mezofili 

aerobi, respectiv s-au identificat colonii peste numărul maxim admis, iar cremele sunt 

necorespunzătoare din punct de vedere microbiologic. care s-a demonstrat că emulsiile de tipul  

ulei/apă, care sunt utilizate pe scară largă în cosmetice sunt uneori predispuse la contaminarea 

microbiană ca urmare a conservanților partiționaţi în faza uleioasă a emulsiei, în timp ce 

contaminanţii se localizează şi se dezvoltă în faza privată de activitate a conservantului, respectiv 

faza apoasă. 

 

Concluzii 

 În urma utilizării metodei DPPH s-a obţinut o ierarhie a activităţii antioxidante, variind de 

la 408,00 la 548,00 μMTrolox/g probă.  

 În urma analizelor efectuate pentru  determinarea încărcăturii microbiene s-a  observat 

faptul că cele trei creme, respectiv emulsia pentru ten acneic (P1), crema antiacneică (P4) 

şi crema de plajă cu factor de protecţie solară (P5) sunt lipsite de germeni patogeni aerobi 
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şi micromiceţi, Staphylococ auriu sau Escherichia Coli, valorile analizate situându-se în 

limita admisă pentru NTGMA 

 În cazul cremei hidratante (P2) şi a cremei pentru ten problematic (P3) rezultatele s-au 

dovedit necorespunzătoare în ceea ce priveşte numărul total de germeni mezofili aerobi, 

respectiv s-au identificat colonii peste numărul maxim admis, iar cremele sunt 

necorespunzătoare din punct de vedere microbiologic.  

 Rezultatele obţinute în urma utilizării metodei TEAC confirmă faptul că există diferenţe 

semnificative statistic între emulsia pentru ten acneic şi crema antiacneică, între emulsia 

pentru ten acneic şi crema de plajă cu factor de protecţie solară, diferenţe care pot fi 

datorate înglobării în reţete a compuşilor bioactivi în diferite concentraţii. 

 S-a demonstrat o valoare mai mare a indicelui de nesaturare al probei P4 comparativ cu 

celelalte probe, unde scăderea indicelui de nesaturare se poate datora formării unui lanţ 

scurt prin degradare care compensează formarea de specii non-oxigenate (specii cu o 

legătură dublă suplimentară), însă pentru confirmarea acestei ipoteze sunt necesare 

investigaţii suplimentare, care pot evalua procesul de deteriorare în timp al cosmeticelor. 
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8. Originalitatea şi contribuțiile inovative ale tezei 

 

 
Contribuţiile originale ale prezentei teze de doctorat sunt: 

 

 

8.1. Evaluarea stabilităţii compuşilor lipofili din fructele de cătină supuse procedeului 

de congelare şi tratamentului termic (uscare). 

8.2. Evaluarea stabilităţii la lumină a carotenoidelor din uleiul de cătină (expunere la 

lumină controlată). 

8.3.  Evaluarea stabilităţii carotenoidelor din fructele de caise uscate. 

8.4. Obţinerea unor formule cosmetice care conţin ingrediente  cu efect dermo-

protector. 


