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INTRODUCERE 

 

Până nu demult, granulele de chefir nu au prezentat interes, întrucât se ştia că 

reprezintă cultura starter pentru obţinerea chefirului (o bautură din lapte fermentat), cu 

proprietăţi anticarcinogene, antimutagene, antivirale şi antifungice. 

Granulele de chefir sunt grupuri de microorganisme, care includ specii de drojdii, 

bacterii lactice (BL) şi bacterii acetice (BA), cuprinse împreună de către o matrice de 

proteine şi polizaharide. 

Ca urmare a capacităţii de multiplicare a granulelor de chefir în lapte, s-a studiat 

posibilitatea obţinerii unui produs secundar în industria produselor lactate, care ar putea 

aduce o valoare adăugată; acest produs secundar denumit kefiran este un glucogalactan 

solubil în apă şi cu proprietăţi de îmbunătăţire a stării de sănătate. 

Cercetările recente au arătat că industria alimentară este mereu în cautare de 

ingrediente alimentare noi cu scopul de a îmbunătăţi textura şi gustul produselor 

alimentare; cu toate acestea, este de asemenea necesar să îmbunătăţească şi starea de 

sănătate a consumatorilor. 

În aceste cazuri, polizaharidele joacă un rol esenţial datorită proprietăţilor lor 

fizice şi funcţionale. De asemenea, ele pot fi folosite şi în domeniul tehnologic, ca aditiv 

alimentar natural. 

S-a observat un interes tot mai crescut în vederea obţinerii un nou polizaharid, cu 

costuri reduse şi potenţial de aplicare în produsele alimentare, în industria farmaceutică şi 

chimică. Prin urmare, prezenta cercetare urmăreşte încercarea dezvoltării unui nou 

polizaharid cu multiple proprietăţi şi aplicaţii. 
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CAPITOLUL I 

STUDIU DE LITERATUR Ă 

 

I.1. GRANULELE DE CHEFIR 

 

Granulele de chefir au fost monitorizate utilizând metoda de scanare prin 

microscopie electronică de baleiaj (SEM), care indică colonizarea drojdiilor la suprafaţă 

şi în interiorul granulelor de chefir şi prezenţa bacteriilor intr-o concentraţie mai ridicată 

în interiorul granulelor (Güzel-Seydim şi col., 2005). 

Bacteriile lactice ce se găsesc în matricea granulelor de chefir au atras considerabil 

atenţia datorită abilităţii lor de a inhiba dezvoltarea sporilor şi a microorganismelor 

patogene, fie prin producerea de acid lacic sau prin dezvoltarea de agenţi antimicrobieni 

(Rea and Cogan, 1994 citat de Kourkoutas şi col., 2007). 

Matricea granulelor de chefir conţine un polizaharid specific, ce nu poate fi izolat 

din alte substraturi şi din acest motiv este denumit kefiran. 

 

I.2. EXOPOLIZAHARIDE MICROBIANE 

 

Polimerii cu masă moleculară mare, cu lanţ lung, care se dizolvă sau dispersează 

în apă pentru a da proprietăţi de îngroşare sau gelifiere sunt formule indispensabile în 

unele produse alimentare. Astfel de polimeri alimentari sunt de asemenea utilizaţi pentru 

efectele lor secundare, care includ emulsifierea, stabilizarea particulelor, controlul 

cristalizării, inhibarea sinerezei (eliberarea apei din alimetele procesate),  încapsularea şi 

formarea filmelor. O clasă alternativă a agenţilor bio de îngroşare o reprezintă 

expolizaharidele microbiene (EPS). (Vuyst şi Degeest, 1999). 

Kefiranul este un polizaharid solubil în apă, este produs din granulele de chefir 

care conţin o populaţie complexă de bacterii lactice şi drojdii. (Tamime şi Robinson, 

1988). 

Kefiranul este utilizat ca şi agent de îngroşare, stabilizare, emulsifiere, înlocuitor 

al grăsimii sau agent de gelifiere şi prezintă de asemenea activitate anti-tumorală 

(Cheirsilp şi Radchabut, 2011).  
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Pentru utilizarea acestuia în multe arii industiale cum ar fi industria alimentară, 

cosmetică şi farmaceutică, o cantitate însemnată de polizaharid poate fi izolată doar din 

granulele de chefir (Zajšek şi col., 2011). 

 

I.3. BIOFILME EXPOLIZAHARIDICE 

 

Cercetarea biofilmelor dezvoltă  munca interdisciplinară,  în care cercetătorii din 

diverse domenii cum ar fi micobiologia, chimia, fizica, ingineria şi modelarea bazată pe 

calculatoare sunt implicate. Investigaţiile biofilmelor sunt în general focusate pe aspecte 

de structură, funcţionalitate precum şi de asemenea pe aspectul ecologic (Denkhaus şi 

col., 2007). 

Datele de literatură şi studiile preliminare din laborator au arătat că kefiranul poate 

produce biofilme cu aspect bun şi proprietăţi mecanice satisfacătoare, aşadar prezintă un 

potenţial excelent ca agent formator de biofilm. Totuşi, până azi sunt puţine informaţii 

despre caracteristicile acestui biofilm (Ghasemlou şi col., 2010). 
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CAPITOLUL II 

SCOP ŞI OBIECTIVE 

 

II.1. SCOPUL TEZEI 

Optimizarea producţiei de kefiran din granulele de chefir, un valoros polizaharid, 

cu diverse aplicaţii în industria alimentară şi biomedicală. 

 

II.2. OBIECTIVELE TEZEI 

 

Aprofundarea cunoştinţele necesare obţinerii polizaharidului sintetizat din 

granulele de chefir, caracterizarea şi evidenţierea proprietăţilor filmogene este evidenţiată 

prin următoarele obiective: 

� Influenţa diferitelor condiţii de multiplicare asupra creşterii biomasei 

granulelor de chefir; 

� Obţinerea şi purificarea polizaharidului kefiran; 

� Caracterizarea si cuantificarea polizaharidului kefiran obţinut din granulele 

de chefir prin investigaţii fizico-chimice şi structurale; 

� Dezvoltarea şi caracterizarea de biofilme pe bază de kefiran. 

 

Structura tezei. Teza este structurată în două părţi principale, prima conţine 

studiul de literatură, iar cea de-a doua este concentrată pe contribuţiile originale. 

Prima parte cuprinde stadiul actual al cercetărilor în domeniu cu privire la 

compoziţia chimică şi nutriţională a chefirului; compoziţia matricei granulelor de chefir, 

structura chimică, aplicaţiile şi funcţionalitatea kefiranului; structura şi caracterizarea 

biofilmelor obţinute din polizaharide. 

A doua parte cuprinde cinci capitole (II-VI): 

Capitolul II  prezintă scopul, obiectivele şi design-ul experimental, care stau la 

baza realizării prezentei cercetări. 

Capitolul III  relevă condiţiile optime de multiplicare a granulelor de chefir; 

creşterea lor este influenţată de mai mulţi factori, printre care temperatura de incubare, 

omogenitatea mediului sau adaosul de suplimente nutritive. 



 

VIII 

 

Capitolul IV  prezintă modelele experimentale de optimizare a producţiei de 

kefiran, purificarea polizaharidului, determinarea temperaturii optime de solubilizare a 

acestuia şi limitarea deteriorării prin tratament termic. 

Capitolul V  urmăreşte caracterizarea şi cuantificarea polizaharidului kefiran prin 

metode fizico-chimice şi structurale. 

În capitolul VI  este studiată capacitatea soluţiei de kefiran de a forma filme. 

Calitatea acestor biofilme a fost evaluată prin determinarea proprietăţilor de barieră şi a 

compoziţiei structurale. 

O parte din rezultatele experimentale au fost obţinute ca urmare a acordului de 

colaborare între Departamentul de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor a Universităţii de 

Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România cu Gembloux Agro-Bio 

Tech a Universităţii din Liege. 

Programul de doctorat a fost finanţat de către Fondul Social European-Programul 

Doctoral POSDRU/88/1.5/S/49598. 
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REZULTATE EXPERIMENTALE 

 

CAPITOLUL III 

INFLUEN ȚA DIFERITELOR CONDI ŢII DE MULTIPLICARE ASUPRA 

CREȘTERII BIOMASEI GRANULELOR DE CHEFIR 

 

III.1. MATERIALE ŞI METODE 

 

III.1.1 Granulele de chefir 

Granulele de chefir (GC) provin din colecţia Centrului de Cercetări Agricole 

Valon (CRA-W, Gembloux, Belgia). Pentru acest studiu, au fost folosite granule de 

chefir proaspete. 

III.1.2. Optimizarea metodei de multiplicare 

Granulele proaspete de chefir-active, spălate cu apă sterilă, au fost inoculate (15g) 

în 300 ml mediu de cultură (lapte sau zer) la temperatura de 20 - 25°C pentru o perioadă 

scurtă de timp (24-48h), iar mediul a fost schimbat zilnic sau la sfârşitul incubării, pentru 

ca noua cultură să-şi menţină viabilitatea. 

Probele cu mediu - amestecul de granule de chefir - au fost apoi incubate la 

diferite temperaturi (20; 25; 28; 32°C) şi viteze de rotaţie (0-200 rpm), utilizandu-se un 

agitator tip 3005, Gesellschaft fȕr Labortechnik, Germania. 

După incubare, granulele de chefir au fost separate din produsul fermentat prin 

filtrare folosindu-se o sită de plastic. În funcţie de destinaţie, granulele de chefir au fost 

spălate cu apă distilată la temperatura camerei pentru izolarea kefiranului sau au fost 

spălate cu mediu, la 22 - 25°C, pentru efectuarea unui nou pasaj (Zajsek şi Goršek, 2011). 

Masa granulelor de chefir a fost determinată prin cântărirea acestora pe o balanţă 

analitică SHIMADZU (AX 120) (Shimadzu Corporation). 

Rata de multiplicare a biomasei a fost calculată conform formulei de mai jos, care 

a fost utilizată pentru a evalua efectul condiţiilor de multiplicare asupra creşterii 

biomasei. Toate determinările au fost efectuate de 3 ori pentru a calcula valoarea medie. 

 

           (2.1) 100% 1 ∗−= +

n

nn

X

XX
G
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Unde: 

G = rata de multiplicare; 

Xn = masa biomasei după n zile (g); 

Xn+1 = masa biomasei după n+1 zile (g). 

Metodologia de analiză presupune evaluarea unor condiţii diferite de multiplicare: 

tipul de mediu (zer deproteinizat, lapte degresat), cantitatea de inocul 5%, adaosul de 

diferiţi nutrienţi (substrat de zaharuri, surse de azot, vitamine şi minerale), agitare rotativă 

la viteză de 0-200 rpm, temperatură (20 - 32°C) şi timp (2-24h, 48h). Pentru acest 

experiment fiecare dintre factori au fost schimbaţi atunci când celelalte variabile au 

rămas neschimbate, granulele de chefir multiplicandu-se prin variaţia condiţiilor de 

creştere pentru evaluarea efectelor fiecărui parametru testat. 

 

III.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

III.2.1. Influen ţa timpului de incubare 

În vederea monitorizării multiplicării granulelor în laptele degresat standardizat, se 

poate observa faptul că masa creşte repede in primele 24 de ore, după care se arată o 

scădere semnificativă la 48, respectiv 72 de ore (Figura III.1). Ulterior, se observă că rata 

de multiplicare a granulelor încetineşte ca urmare a epuizării nutrienţilor şi datorită 

creşterii acidităţii mediului de cultură, care devine impropriu pentru activitatea biologică 

a granulelor de chefir. Astfel, după 24 de ore de testare mediul pare a fi "epuizat", 

reînnoirea acestuia fiind absolut necesară. 

 

Figura III.1. Dependenţa de timp a masei granulelor de chefir 
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III.2.2. Impactul tipului şi vitezei de agitare 

Efectul tipului de agitare a fost investigat în laptele degresat, folosind trei tipuri: 

statică, agitare rotativă la viteză de 100 rpm şi agitare magnetică (Figura III.2a). Acest 

test arată că agitarea cu agitator rotativ a determinat o rată mai mare de multiplicare, 

asigurând o omogenitate mai bună a mediului de testare şi, prin urmare, o disponibilitate 

mai mare a substratului nutritiv şi a aerului necesar speciilor microbiene existente în 

granule. Utilizarea barei magnetice pentru agitare a determinat pierderea integrităţii 

granulelor, provocând astfel ruperea acestora. 

 

Figura III.2. Efectul tipului (a) şi a vitezei de agitare (b) asupra biomasei 

granulelor de chefir 

Cea mai mare cantitate de biomasă a fost produsă folosind agitatorul rotativ; prin 

urmare, am investigat viteza de agitare la 100, 150 şi 200 rpm (Figura III.2b). Conform 

rezultatelor, viteza de agitare de 125 rpm a determinat cea mai mare rată de multiplicare, 

obţinându-se un plus de granule de 38.1 g, după o incubare la 24 h, temperatură de 25°C, 

folosindu-se ca masă iniţială de granule mKG, 0 = 50 g/L. 

III.2.3. Influen ţa temperaturii 

Temperatura este un factor care pare a fi esenţial pentru aceste teste, având în 

vedere prezenţa bacteriilor şi drojdiilor în granulele de chefir. S-a evidenţiat faptul că în 

intervalul de temperatură de 25 - 28°C, producţia de kefiran este cea mai mare, în 

principal datorită faptului că microorganismele se protejează ele însele împotriva 

influenţelor mediului prin producerea de polizaharid (Figura III.3). 
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Figura III.3 . Efectul temperaturii asupra biomasei granulelor de chefir 

 

III.2.3. Influen ţa mediul de cultură 

Pe parcursul testelor preliminare s-a constatat faptul că este foarte importantă 

calitatea mediului (Figura III.4). Rata de multiplicare a granulelor de chefir este direct 

afectată de sursa acestuia. 

 

Figura III.4.  Dependenţa biomasei granulelor de chefir de mediul de cultură 

Notă: Mediu: trei tipuri de lapte naţional: lapte degresat de tip 1, 2, 3 = SMT1, SMT2, SMT3, unde 
SMT2 a fost lapte bio, două tipuri de lapte provenind din Belgia: SME, SMC; 

 
Rata de multiplicare a granulelor de chefir în proba SMT2 a fost mai mare decât în 

restul probelor, SMT2 fiind un lapte bio, ce reprezintă un substrat complet pentru 

multiplicarea granulelor 

Acest experiment demonstrează importanţa selecţiei mediului în producţia 

granulelor de chefir. 

 

III.2.4. Influen ţa diverşilor nutrien ţi 

Procesul de optimizare a constat de asemenea şi în cercetarea diferiţilor factori care 

limitează producţia de polizaharid prezent în granulele de chefir. 
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Figura III.5. Efectul diver şilor nutrien ţi asupra biomasei granulelor de chefir 

*Martor = lapte bio 

Cu toate acestea, un mediu de cultură bio asigură o rată de multiplicare mai mare 

decât un mediu de cultură convenţional cu adaos de nutrienti, precum şi un cost mai 

redus de producţie. 

Toţi factorii testaţi (timp, temperatură, mediul de creştere, tipul şi viteza de 

agitare) determină efecte foarte semnificative asupra creşterii biomasei granulelor de 

chefir. 

 

III.3. CONCLUZII 

 

� Multiplicarea granulelor de chefir este influenţată de procesul de obţinere şi 

de calitatea iniţială a granulelor; 

� Factorii de producţie care influenţează creşterea biomasei sunt: vârsta 

granulelor de chefir, mediul de cultură, adaosul de nutrienţi, timpul de inclubare, 

tipul şi viteza de agitare  

� Optimizarea mediului de cultură este foarte important în vederea realizarea 

unei producţii maxime de biomasă cu un cost scăzut; 

� Cea mai mare creştere de biomasă a fost observată la granulele multiplicate 

în lapte bio timp de 24 ore la 25°C cu o viteză de agitare de 125 rpm; 

� Un adaos de extract de drojdie (10 g/L) şi minerale (0.25 g/L) determină o 

creştere importantă a producţiei granulelor de chefir. 
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CAPITOLUL IV 

PRODUCŢIA ŞI PURIFICAREA POLIZAHARIDULUI KEFIRAN 

 

IV.1. MATERIALE ŞI METODE 

 

IV.1.1. Producţia de kefiran din granule de chefir 

Biomasa de granule de kefir (10% m/v) a fost supusă la temperaturi diferite (70, 

80, 90; 100 ° C) în soluție tampon la un pH de 7,5, sub agitare continuă, iar intervalul de 

timp a fost optimizat prin colectarea de soluție (extras); a fost colectat 100 ml pentru 

fiecare probă. 

Polizaharidul a fost extras din granulele de chefir, congelate înainte de utilizare 

timp de cel puţin 24 de ore.  

IV.1.2. Masurători reologice 

Măsurarea vîscozităţii probelor de kefiran la 25°C a fost realizată cu reometrul 

Bohlin CV 120 High Resolution (Bohlin Instruments, Worcestershire, UK). Geometria de 

măsurare utilizată a fost sistemul de C25, format din Cilindru (diametru 27.5 mm şi 

adâncime 50 mm) şi Sondă (diametru 25 mm şi lungime 37.5 mm). 

 

IV.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

IV.2.1. Proprietăţile reologice ale kefiranului 

Scopul acestor teste a fost determinarea temperaturii favorabile pentru 

solubilizarea kefiranului şi limitarea deteriorării acestuia prin tratament termic. 

Probele de kefiran au avut caracteristicile unui fluid pseudo-plastic, cu o 

schimbare a viscozităţii dependentă de concentraţie, aşa cum se vede în Tabelul IV.1. 

Tabel IV.1 

Vîscozitatea în funcţie de concentraţia soluţiei de kefiran 

 
Codificarea probei 

ηa 
[mPa] 

τ 
[Pa] 

k0 

[Pa.sn] 
n 
 

R2 

 
Apă distilată 3.44 0.1915 2.6E-04 1.4162 0.9983 
S - 0.5% 3.58 0.1657 6E-04 1.2857 0.9970 
S - 1% 3.92 0.2171 1.33E-04 1.5540 0.9987 
S – 1.5% 4.06 0.2240 0.6E-04 1.5880 0.9987 
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S - 2% 4.43 0.2486 0E-04 1.8151 0.999 
S – 3.5% 4.71 0.2396 2.26E-03 1.5313 0.9981 
S - 5% 4.81 0.1965 4.2E-03 1.9712 0.9981 
S - 10% 11.08 0.1683 2.76E-02 0.8311 0.9994 
S - 15% 16.48 0.0872 7.19E-02 0.742 0.9995 
S - 20% 22.88 0.1293 2.31E-01 0.5921 0.9994 
S - între 0.5% şi 20% - soluţia de kefiran cu o concentraţie între 0.5% şi 20% 
(m/v) 

 

Impactul temperaturii asupra cineticii extracţiei kefiranului este prezentat în Figura 

IV.1. 

Măsurătorile reologice au arătat faptul că polizaharidul kefiran obţinut din 

granulele de chefir are un comportament newtonian în soluţiile foarte diluate, la 

temperaturi înalte şi perioadă lungă de extracţie şi comportament pseudo-plastic sau reo-

fluidifiant în soluţiile foarte concentrate. Viteza de forfecare este neliniară şi reprezentată 

printr-o curbă. 

 

Figura IV.1. Comparaţie între diferite temperaturi de extracţie 

Temperatura de 80°C cu un timp de extracţie de 30 minute sunt consideraţi 

parametrii optimi ai extracţiei şi prezintă un efect semnificativ asupra valorii viscozităţii 

şi, astfel, asupra calităţii extractului, aşa cum se vede în Figura IV.1. 

 

IV.3. CONCLUZII 

� Parametrii optimi de extracţie au fost stabiliţi ca urmare a testelor de 

cinetică a extractelor; 

� Cunoaşterea proprietăţilor reologice ale soluţiei de kefiran este importantă, 

întrucât acestea stabilesc condiţiile de prelucrare şi sunt în principal responsabile 
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pentru prezenţa diferitelor defecte în matricea biofilmului obţinut din acest 

polizaharid; 

� Aplicaţiile polizaharidelor în diverse domenii depind de capacitatea lor de a 

menţine caracteristicile stabile reologice cum sunt hidroliza şi nivelul de încălzire. 
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CAPITOLUL V 

CARACTERIZAREA KEFIRANULUI OB ŢINUT DIN GRANULELE DE 

CHEFIR 

 

V.1. MATERIALE ŞI METODE 

 

V.1.1. Determinarea conţinutului în protein ă 

Pentru determinarea conţinutului de proteine al probelor s-a folosit protocolul 

rapid StartTM Bradford Protein Assay de la Bio-Rad. Standardele proteice utilizate au 

fost BSA (albumina serică bovină) şi BGG (beta gamma-globulina), conform 

protocolului descris de Bio-Rad. 

V.1.2. Spectroscopia FTIR a soluţiei de kefiran 

Analiza spectrelor pentru probelor de kefiran a fost înregistrată pe o unitate cu o 

singură reflexie totală atenuată (ATR) la temperatura camerei folosind spectrometrul 

FTIR (Shimadzu). Fiecare spectru fost înregistrat pe fracvenţa 4000 şi 500 cm-1 şi a 

constat din media a 64 de scanări distincte. 

V.1.3. Hidroliza chimică a polizaharidului kefiran 

Hidroliza acidă a fost efectuată cu acid trifluoracetic 0.2 M (TFA), la 80°C într-un 

bloc de încălzire timp de 5 zile; probele au fost prelevate la fiecare 24 de ore. 

V.1.4. Analiza soluţie de kefiran prin cromatografie de înaltă performanţă pe 

strat subţire 

Determinarea calitativă şi cantitativă a monozaharidelor a fost analizată prin 

metoda HPTLC, protocolul descris în Camag Application Note. 

V.1.5. Cuantificarea prin analiza HPLC a monozaharidelor din kefiran 

eliberate chimic 

Profilul monozaharidelor a fost determinat folosit HPLC pe un sistem Shimadzu 

echipat cu o pompă LC - 10AD, degazor DGU - 14A, autosampler SIL - 10AV VP, 

detector (RI) cu indice de refracţie RID - 10A. Separarea cromatografică a fost efectuată 

la un flux de 1.3 mL/min, folosind ca fază mobilă acetonitril: apă 80:20, (v/v). 

 



 

XVIII 

 

V.1.6. Determinarea masei moleculare a polozaharidului prin cromatografie 

de excludere de înaltă performanţă 

Masa moleculară a kefiranului fost determinata folosind sistemul HPLC Alliance 

Waters echipat cu detector cu indice de refracţie Waters 2410 la 40°C (RI). 

Separarea a fost efectuată pe o coloană de oţel inoxidabil TSK-Gel GMPWxl 

(TOSOH) (300 x 7.5 mm, 13 um). Coloana a fost eluată izocratic cu 4.24 g NaNO3 + 500 

mg NaN3/L, (filtrare cu vacuum şi degazare prin 0.45 µm), la 30°C cu un debit de  

0.7 ml/min. Pentru fiecare probă au fost injectaţi 100 µL, iar durata de rulare a fost de 

30.0 minute pentru fiecare probă. Standardul de dextran cu masa moleculară între 80-670 

kDa a fost utilizat pentru calibrarea sistemului şi a fost obţinută curba de calibrare cu un 

coeficient de regresie de R2 = 0.9905. 

 

Analiza statistică. Testele ANOVA (Analiza Varianţei) şi Turkey HSD, cu grad 

de încredere de 95 sau 99% au fost folosite pentru a compara mediile folosind sistemul de 

analiză statistică SPSS 19.0. Diferenţele au fost considerate semnificative la P <0.05. 

Corelaţia dintre valorile greutăţii moleculare şi valorile vîscozităţii a fost 

determinată cu testul Pearson folosind un grad de încredere de 95%. 

 

V.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

V.2.1. Conţinutul proteic al soluţiei de kefiran 

Conţinutul proteic a fost calculat prin compararea DO 595 cu curba standard, 

luându-se în considerare factorii de diluţie şi este prezentat în tabelul IV.1. 

Proba notată: Kefiran pure2 a fost purificată prin congelare la -20°C peste noapte, 

procedeul a fost repetat de două ori. După cum se poate remarca în tabelul V.1 conţinutul 

proteic scade cu creşterea numărului de purificări. 

În concluzie, kefiranul obţinut din granulele de chefir şi purificat prin metoda de 

congelare (aplicând două etape de purificare), prezintă un grad ridicat de puritate. 
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Tabel V.1 

Conţinutul proteic al extractelor de kefiran 

Proba Conţinutul 
proteic 

[g/100 mL] 
Kefiran brut 0.247 
Kefiran pur1 0.152 
Kefiran pur2 0.056 

Note: Kefiran pur1 - purificat prin congelare la -20°C peste noapte, o 
singură etapă. 

 

V.2.2. Amprenta FTIR a kefiranului 

Spectrul IR al soluţiei de kefiran purificată, după cum se vede în Figura V.1 

conţine patru zone majore de absorbţie: 1 - 3700 - 3310 cm-1, 2 - 2400-2300 cm-1; 3 - 

1650-1630 cm-1 şi 4 - 1200 - 1000 cm-1, şi a fost comparat cu datele din literatură. 

 

Figura V.1. Compararea amprentelor FTIR (750 – 4000 cm-1) 

a soluţiilor de kefiran 

Notă: Soluţia B - Kefiran brut, nepurificat 
Soluţia P – Soluţia de kefiran brut purificată prin congelare la 

-20°C peste noapte şi pelet rehidratat 
Pelet F - pelet obţinut după purificare prin congelare 

 

Zona amprentei din regiunea 1200 - 1000 cm-1 este specifică fiecărui polizaharid, 

această regiune este dominată de vibraţiile grupărilor laterale (C-OH) şi vibraţiile 

benzilor glicozidice (C-O-C) (Piermaria şi col., 2011). În această ultimă zonă, picurile 
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detectate şi asociate cu modelul vibraţiilor indică prezenţa de glucoză şi galactoză, care 

fac parte din structura kefiranului purificat. 

Aceste rezultate obţinute sugerează faptul că polizaharidul kefiranul este compus 

din zaharuri sub formă piranozică cu configuraţii α-şi β. 

 

V.2.3. Identificarea şi cuantificarea monozaharidelor prin HPTLC 

Structura fracţiunile obţinute a corespuns cu standardul de zaharuri utilizate. 

Valoarea Rf a probelor (Figura V.2b) arată, de asemenea, că monozaharidelor identificate 

în probele analizate au fost doar glucoza şi galactoza, ceea ce indică faptul că kefiranul 

prezintă puritate ridicată, sunt prezentate în Figura V.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2. Amprenta HPTLC pentru standarde și probe; a - Identificarea 

spoturilor clare şi precise pe placă după developare şi derivatizare; b - Reprezentarea 

grafică 3D a zaharurilor din probele măsurate la 620 nm (cu patru puncte de calibrare). 

Tracks: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 - standarde; Tracks: 2, 4, 6, 8, 10 - probe 

Prin densitometrie a fost cuantificat fiecare component spotat pe plăcile de 

silicagel (Figura V.2a). 

Rezultatele indică cea mai bună separare şi identificare a monozaharidelor în 

fracţiune de polizaharid şi diferenţierea lor în funcţie de calitatea acestuia. Purificarea 

probelor (îndepărtarea proteinelor) este necesară pentru bună separare a monozaharidelor, 

întrucâ proteinele pot interfera la analiza cromatografică. 
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V.2.4. Cuantificarea monozaharidelor kefiranului prin HPLC 

În urma analizei HPLC puritatea probelor de kefiran a fost confirmată, 

identificându-se acelaşi tip de monozaharide (glucoză şi galactoză), evidenţiindu-se de 

asemenea că polizaharidul kefiran este un heteropolizaharid tipic. 

În Figura V.3 cromatogramele HPLC sunt prezentate pentru fiecare parametru al 

extracţiei, cu timpul de retenţie: 8.187±0.107 min pentru glucoză şi 8.793±0.073 min 

pentru galactoză. 

Rezultatele hidrolizei kefiranului cu TFA 0.2 M sunt reprezentate în Figura V.4. 

Experimentele au indicat faptul că evoluţia eliberării şi degradării soluţiei de kefiran în 

lanţuri de zaharuri neutre arată diferenţe între cele două tipuri de probe hidrolizate. 

În urma analizei varianţei (ANOVA) la un grad de încredere de 5%, s-a obţinut un 

P <0.001 pentru concentraţia de zaharuri, fapt ce indică efectul extrem de semnificativ al 

timpului hidroliză. 
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Figura V.3. Cromatogramele HPLC ale carbohidraţilor identificaţi în kefiran după 
hidroliza chimică; A – Soluţia de kefiran extrasă la 80ºC/30 minute (k1 – k6); B - Soluţia 

de kefiran extrasă la 100ºC/5 minute (k7 – k12) 
Notă: k1 –k12 reprezintă probele care au fost luate la fiecare 24 h pe durata perioadei de hidroliză (0-120 
ore) 
 



 

XXII 

 

 

Figura V.4. Cinetica eliberării carbohidraţilor prin hidroliza chimică cu 0.2 M TFA la 

80°C a kefiranului  

 

V.2.5. Distribuţia masei moleculare în soluţia de kefiran prin cromatografie 

de excludere de înaltă performanţă  

Masa moleculară a probelor de kefiran a fost co-eluată datorită diferenţelor în 

structurile lor de ramificare, prin urmare, distribuţia masei moleculare este dependentă de 

condiţiile de extracţie (aşa cum se vede în tabelul V.2). 

Tabel V.2 

 Masa moleculară a probelor de kefiran extrase în condiţii diferite 

 
Probă 

 
Timp de retenţie 

 
Log 

(Mw) 

Masa moleculară 
(Da) 

Masa moleculară 
 (kDa) 

 
Aria 
(%) 

E_70.100 9.701 7.15 14071455 14071.455 143.5 
E_80.30 9.666 7.18 15204565 15204.565 158.5 
E_80.60 9.673 7.18 14970869 14970.869 147 
E_80.100 9.7 7.15 14102626 14102.626 139 
E_90.20 9.768 7.08 12132547 12132.547 147.6 
E_100.5 9.968 6.89 7793849 7793.849 100.0 
E_100.60 10.251 6.62 4166669 4167.000 79.9 

E_100.100 10.482 6.40 2499183 2499.000 48.0 
 

O valoare mică a masei moleculare şi a vâscozităţii a fost atribuită probelor de 

kefiran care au suferit un proces de degradare în timpul procesului de extracţie.  

Aceasta degradare a fost în principal datorată condiţiilor de extracţie agresive, 

temperaturilor de peste 80°C, cu o menţinere îndelungată la această temperatură. 

S-a evidenţiat o corelaţie foarte semnificativ pozitivă (P ≤ 0.01) între cei doi 

parametrii analizaţi; valoarea vâscozităţii şi masa moleculară.  
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V.3. CONCLUZII 

 

� Spectrele FT-IR sugerează faptul că kefiranul este compus din zaharuri  cu 

structură α, β - piranoză; 

� Rezultatele caracterizării au demonstrat de asemenea faptul că kefiranul izolat din 

granulele de chefir este un heteropolizaharid care conţine glucoză şi galactoză într-un 

raport de 0.94:1.1; 

� Validarea metodei HPTLC aplicată a fost realizată prin metoda HPLC; 

� Prin urmare, investigarea compoziţiei în monozaharide a kefiranului a fost 

deosebit de necesară în vederea unei mai bune înţelegeri a proprietăţile lor structurale, 

pentru aplicarea pe scară largă în industria alimentară şi farmaceutică; 

� În ceea ce priveşte masa moleculară, cea mai mare valoare (15204.565 kDa) a fost 

identificată în proba codificată E_80.30, fiind în concordanţă cu valoarea viscozităţii; 

� Condiţiile de extracţie au o influenţă semnificativă asupra calităţii kefiranului, 

implicit în această aplicaţie. 
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CAPITOLUL VI 

DEZVOLTAREA ŞI CARACTERIZAREA BIOFILMULUI OB ŢINUT DIN 

KEFIRAN 

 

VI.1. MATERIALE ŞI METODE 

 

VI.1.1. Optimizarea metodei de obţinere a biofilmului 

Soluţia de kefiran purificat în concentraţie de 10% a fost degazată sub vid timp de 

5 - 10 minute pentru a elimina bulele de aer care ar putea deveni pori în structura 

biofilmului. Amestecul de kefiran şi glicerol în proporţie de 5%, 7.5%, 10% şi 15% 

(m/m) ca masă au fost obţinute sub agitare continuă şi turnarea unei cantotăţi de 17 - 20 g 

în micro-plăci cântărite în prealabil (65mm Dia.x15mm H). 

Plăcile de teflon cu amestecul de kefiran şi glicerol au fost uscate în etuvă la 45°C 

aproximativ 18 h, folosindu-se o etuvă Memmert tip C4051358 (Memmert GmbH + 

Co.KG). 

VI.1.2. Conţinutul în apă 

Conţinutul de apă din probă a fost determinat prin măsurarea pierderilor de masă a 

filmului înainte şi după uscare în etuvă la 103 ± 2°C până la greutate constantă. A fost 

folosită o etuvă Memmert tip C4051358 (Memmert GmbH + Co.KG). 

VI.1.3. Solubilitatea în apă 

Metoda solubilităţii în apă a fost descrisă de Motedayen şi col. (2013) şi Ahmadi şi 

col. (2012). 

VI.1.4. Gradul de gonflare 

Gradul de gonflare al filmelor a fost determinat conform metodelor lui Alves şi 

col. (2011) şi Seixas şi col. (2013). 

VI.1.5. Grosimea filmului 

Grosimea filmelor obţinute a fost măsurată cu un şubler digital (Tip POWERFIX 

Profi, model Z22855F, versiunea 04/2010, Milomex, Bedfordshire, Marea Britanie). 
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VI.1.6. Permeabilitatea la vaporii de apă 

Permeabilitate la vaporii de apă a fost determinată gravimetric conform metodei 

E95-96 (ASTM, 1995b), după Hosseini şi col. (2009), citaţi de Ahmadi şi col. 

(2012).WVP fost măsurată gravimetric la 25±2°C. 

VI.1.7. Spectroscopia FTIR a biofilmelor obţinute din kefiran 

Analiza spectrelor probelor de biofilm a fost înregistrată pe o unitate cu o singură 

reflexie totală atenuată (ATR) la temperatura camerei folosind spectrometrul FTIR 

(Shimadzu). Fiecare spectru fost înregistrat pe fracvenţa 4000 şi 800 cm-1 şi a constat din 

media a 64 de scanări distincte. 

VI.1.8. Microscopie electronică de baleiaj  

Analiza microstructurii filmului a fost realizată prin scanare cu microscopul 

electronic (SEM), tip FEI, Quanta 3D FEG. 

Probele de biofilm au fost montate pe discuri de carbon dublu adezive. Filmele au 

fost acoperite prin pulverizare cu Pt/Pb într-un strat de 10 nm grosime în atmosferă de 

Argon (Automatic Sputter Coater from Agar Scientific). Secţiunea fiecărui film a fost 

examinată folosind o tensiune de de 30.0 kV. 

Analiza statistică. Testele ANOVA (Analiza Varianţei) şi Turkey HSD, cu grad 

de încredere de 95 sau 99% au fost folosite pentru a compara mediile folosind sistemul de 

analiză statistică SPSS 19.0. Diferenţele au fost considerate semnificative la P <0.05. 

Corelaţia dintre valorile gradului de umflare şi grosimea filmelor a fost 

determinată cu testul Pearson folosind un grad de încredere de 95%. 

 

 

VI.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

VI.2.1. Determinarea proprietăţilor fizice a filmelor 

Tabelul VI.1 prezintă proprietăţile fizice (procentul de apă, solubilitate în apă şi 

grosime) a filmelor obţinute cu 7.5% glicerol. 

Valoarea conţinutului de apă a crescut semnificativ (p <0.01) de la 19.72% la 

26.28% în probele filmelor analizate, fapt ce indică diferenţe privind legăturile dintre 

glicerol şi soluţia de kefiran, în funcţie de gradul său de degradare şi de nivelul de 
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interacţiuni dintre moleculele de apă absorbite în matrice. Procentul de apă variază ca 

urmare a formării legăturilor de hidrogen în soluţiile de kefiran extrase la temperaturi 

ridicate. 

Solubilitatea în apă este un indicator al hidrofilicităţii unui film (Ma şi col., 

2012). 

Privind filmele analizate, o mai mare solubilitate a fost evidenţiată în cazul 

filmelor obţinute din soluţia de kefiran extrasă în condiţii agresive (temperatură înaltă şi 

menţinere timp îndelungat). 

Uniformitatea grosimii filmului a fost evidenţiată prin cele mai scăzute valori ale 

deviaţiei standard. 

Table VI.1 

Valorile privind conţinutul de apă, solubilitatea și grosimea filmelor 

Tipul de film  Conţinutul de apă (%) Grosime (mm) Solubilitate în apă (%) 
F_70 26.28±0.315f 0.093±0.008a 30.96±0.167c 
F_80.30 19.72±0.278a 0.154±0.010d 21.63±0.726a 
F_80.100 23.29±0.181c 0.099±0.015ab 30.32±0.033c 
F_90.20 20.65±0.259b 0.132±0.007cd 25.60±0.191b 
F_90.100 24.03±0.135d 0.098±0.013ab 38.51±0.223e 
F_100.5 25.83±0.386f 0.120±0.015bc 32.63±0.214d 
F_100.100 24.74±0.137d 0.089±0.004a 31.00±0.306c 
Fiecare valoare de apă şi solubilitate în apă reprezintă media a două determinări±deviaţia 
standard. 
Valoarea grosimii reprezintă media a cinci măsurători ± deviaţia standard. 
Mediile din fiecare coloană cu aceleaşi litere nu sunt semnificativ diferite (P> 0.05). 
Literele diferite dintr-o coloană indică diferenţe foarte semnificative între formule  
(p <0.01). 

 

Rezultatele arată că gradul de umflare indică faptul că capacitatea filmului de a 

absorbi apa este dependentă de grosimea şi integritatea lui structurală (Figura VI.1). 

După acest test, toate probele de biofilme s-au păstrat intacte, ceea ce indică capacitatea 

extraordinară a acestui biopolimer de a fi folosit la ambalarea produselor alimentare în 

vederea îmbunătăţirii duratei de depozitare a conţinutului pachetului. 

S-a observat o corelaţie semnificativ negativă (P≤0.05) între gradul de umflare şi 

grosimea biofilmelor de kefiran. Această corelaţie este dată de semipermeabilitatea 

filmelor cu mai multe straturi sau a filmelor ce prezintă structură omogenă.. 
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Figura VI.1. Capacitatea de gonflare a filmelor de kefiran 

Permeabilitatea la vaporii de apă (WVP). Calitatea soluţiei de polizaharid poate 

prezenta efecte asupra creşterii WVP, prin urmare, structurile polimerice afectează 

semnificativ proprietate de transfer a vaporilor de apă. 

Valorile mari ale WVP observate sunt justificate prin utilizarea soluţiilor de 

kefiran cu structură modificată ca urmare a extracţiei şi a utilizării glicerinei ca agent de 

plastifiere. 

Filmele de kefiran se prezintă ca bariere moderate la permeabilitatea vaporilor de 

apă, în conformitate cu clasificarea dată de Krochta şi Mulder-Johnston (1997), Ahmadi 

şi col. (2012), Ghasemlou şi col. (2011) (Figura VI.2). 

 

Figura VI.2. Permeabilitatea vaporilor de apă în filmele de kefiran 

O creştere semnificativă a valorilor WVP, în funcţie de timpul de testare, a fost 

observată la probele biofilmelor obţinute din soluţia de kefiran cu structura chimică 

modificată. 
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VI.2.2. Caracterizarea structurala prin spectroscopie în infraroşu cu 

transformată fourier  

Spectrul IR al fiecărui film de kefiran, aşa cum se vede în Figura VI.3b, conţine 

patru zone majore de absorbţie: 1 - 3500-3200 cm-1 cu 2 - 3000-2800 cm-1, 3 - 1700-1540 

cm-1 şi ultima zonă 1230 - 870 cm-1 şi este comparat cu datele din literatură. 

În Figura VI.3a este prezentat efectul concentraţiei de glicerol în filmul de kefiran 

prin analize FTIR. 

Intensitatea benzilor din zona 3500 - 3100 cm-1 a crescut odată cu creşterea 

concentraţiilor de glicerol, rezultând astfel o intensitate mai mare a grupărilor OH 

(Cerqueira şi col., 2012). 
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Figura VI.3. Spectrele FTIR ale filmelor de kefiran (a) creşterea concentraţiei de 

glicerol; (b) filme obţinute din soluţiile de kefiran cu calităţi diferite 

Creşterea concentraţiei de glicerol conduce la un număr mare de grupări OH şi de 

asemenea, duce la scăderea suprafeţelor care corespund grupărilor CH (Cerqueira şi col., 

2012). 

Benzile identificate în zona 1230 - 870 cm-1 sunt caracteristice polizaharidelor.  

Conform Piermaria şi col. (2011), relaţia dintre proprietăţile fizico-chimice şi 

spectrul FT-IR al filmelor, cu posibile aplicaţii în industria alimentară, s-a concentrat pe 

interacţiunile dintre apa-matrice şi plastifiant. 
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VI.2.3. Caracterizarea structurii prin SEM 

Aşa cum se observă prin analiza SEM, filmele de kefiran prezintă diferenţe 

structurale dependente de calitatea extractului. 

 

  

  

Figura VI.4. Analiza secţiunii filmelor de kefiran plastifiat cu 7.5% glicerol, în funcţie 

de tipul soluţie formatoare de film (A - 70°C/100 minute, B - 80°C/30 minute; C - 

90°C/20 minute; D - 100°C/5 minute) 

Proba de filmul notată cu F_80.30 (Figura VI.4.B) are o structură netedă, omogenă 

şi fără bule de aer, reprezintă o matrice continuă, fără fisuri şi cu o bună integritate. Se 

poate observa faptul că celelalte probe prezintă o structură granulată, poroasă, cu bule de 

aer, care ar putea fi legată de formarea de canale, care pot fi observate mai ales în cazul 

filmele de kefiran prezentate în Figura VI.4 A şi D. Această modificare structurală 

substanţială a polizaharidului este dată de profilele temperaturii utilizate în procesul de 

extracţie a soluţiei de kefiran.  
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VI.3. CONCLUZII 

 

� Filmele obtinute din soluţia de kefiran extrasă la 80°C prezintă transparenţa, bune 

proprietăţi fizice, structurale şi de integritate; iar în timpul manipulării nu a arătat 

rigiditate; 

� Rezultatele obţinute sunt mai degrabă promiţătoare în ceea ce priveşte capacitatea 

soluţiei de kefiran, un nou polizaharid microbian, de a  produce filme biodegradabile; 

� Utilizarea spectroscopiei FTIR a relevat diferenţe între amprentele filmelor cu 

glicerol în diferite concentraţii; 

� Raportul optim al glicerolului, ca plastifiant, s-a dovedit a fi în concentraţie de 

7.5% m/m; 

� Rezultatele arată că prezenţa glicerolului poate influenţa proprietăţile fizico-

chimice ale polizaharidului şi reorganizarea structurală, dar totodată adaosul de glicerol 

ca plastifiant îmbunătăţeşte flexibilitatea matricei biofilmelor; 

� Rezultatele au confirmat faptul că structura kefiranului depinde de condiţiile de 

extracţie, calitatea soluţiei de kefiran influenţează semnificativ proprietăţile biofilmului. 
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CONCLUZII GENERALE 

 

Având în vedere obiectivele principale ale cercetării şi rezultatele obţinute prin 

diferite investigaţii experimentale, se pot exprima următoarele concluzii: 

1. Potrivit primului obiectiv, a fost investigată influenţa condiţiilor de creştere 

a biomasei granulelor de chefir şi monitorizarea ratei de multiplicare în diferite 

substraturi nutritive. 

� Valoarea biomasei granulelor de chefir a crescut cu 77.55% faţă de concentraţia 

iniţială a granulelor de chefir, după care s-a înregistrat o scădere semnificativă la 

32,45%, ca urmare a limitării substratului; 

� Au fost găsite efecte foarte semnificative între parametrii testaţi şi rata de 

multiplicare a granulelor de kefir; 

� Tipul şi frecvenţa de rotaţie a agitatorului are cea mai mare influenţă asupra 

creşterii biomasei granulelor de chefir, în acest bioproces este necesară menţinerea 

integrităţii granulelor, şi de asemenea, o distribuţie uniformă a nutrienţilor; 

� Fezabilitatea aplicării industriale este susţinută şi de faptul că granulele de chefir 

cresc repede, reducându-se astfel costurile; 

� Influenţa conţinutului de grăsime al laptelui asupra creşterii biomasei nu a fost 

dovedit, dar conţinutul de grăsime poate prezenta un rol important în extragerea şi 

purificarea polizaharidului kefiran; 

� Optimizarea, monitorizarea şi controlul producţiei traditionale a biomasei 

granulelor de chefir sunt strâns legate de un interes tot mai crescut în utilizarea 

acestora în vederea obţinerii polizaharidului kefiran. 

2. Al doilea obiectiv relevă producţia de kefiran din granulele de chefir şi din 

două tulpini de Lactobacillus. Calitatea extractului de kefiran s-a determinat prin 

măsurarea proprietăţilor reologice care au dezvăluit eficienţa metodelor de purificare. 

� S-a demonstrat faptul că granulele de chefir reprezintă o sursă majoră în producţia 

polizaharidului kefiran în mediul de fermentare, în principal lapte. În urma 

procesului de fermentare, se obţine un produs lactat fermentat, şi anume chefirul, 

dar şi o masă importantă de granule cu aceeaşi compoziţie; 
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� Valoarea vâscozităţii kefiranului este influenţată în mod semnificativ de proporţia 

de substanţă uscată şi valoarea pH-ului, care au demonstrat o relaţie de dependenţă 

între valoarea vâscozităţii şi aceşti factori testaţi; 

� S-a stabilit faptul că condiţiile de extracţie, cum sunt temperatura şi timpul 

influenţează semnificativ calitatea extractului de kefiran; 

� Polizaharidul kefiran obţinut din granulele de chefir are un comportament 

newtonian, în soluţii diluate (0.5% m/v) şi comportament pseudo-plastic în soluţii 

concentrate (10% m/v); 

� Metoda de purificare a influenţat calitatea polizaharidului, eficacitatea sa a fost 

testată prin evidenţierea prezenţei altor compuşi, cum sunt proteinele; 

� Implementarea unei noi metode de purificare prin congelare repetată s-a dovedit a 

fi extrem de eficientă în recuperarea unui procent ridicat de kefiran pur; 

� Din rezultate, este evident faptul că biomasa granulelor de chefir rezultate din 

industria produselor lactate acide poate fi folosită în mod eficient pentru a produce 

cantităţi însemnate de polizaharid. 

3. Referitor la al treilea obiectiv, caracterizarea şi cuantificarea kefiranului 

obţinut din granule de chefir, au fost evaluate prin investigaţii fizico-chimice şi 

structurale. 

� Conţinutul proteic al kefiranului scade cu creşterea numărului de pasaje de 

purificare; 

� S-a stabilit faptul că evoluţia concentraţiei de zaharuri totale, în extractul de 

kefiran, depinde de condiţiile de extracţie; 

� Utilizarea FTIR a arătat că structura polizaharidului kefiran nu este modificată ca 

urmare a congelării, întrebuinţată ca metodă de purificare. Prin urmare, rezultatele 

au demonstrat că FTIR este o metodă eficace în caracterizarea uşoară şi rapidă a 

polizaharidului; 

� Metoda HPTLC a fost aplicată cu succes pentru identificarea şi cuantificarea 

monozaharidelor după hidroliza chimică, rezultate similare au fost obţinute prin 

analiza HPLC, oferind informaţii privind compoziţia şi puritatea probelor; 
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� Evoluţia eliberării lanţurilor neutre de zaharuri din kefiran depinde de calitatea 

extractului. În cazul concentaţiei de zaharuri, efectul timpului de hidroliză a fost 

extrem de semnificativ (P <0.001); 

� Tehnica HPSEC oferă o bună precizie în estimarea masei moleculare a probelor de 

kefiran; 

� O corelaţie pozitivă foarte semnificativă (P≤0.01) a fost stabilită între masa 

moleculară şi valoarea vâscozităţii, probele fiind extrase la patru nivele de 

temperatură (70, 80, 90 şi 100°C) cu intervale de timp diferite pentru fiecare 

temperatură; 

� Scăderea valorii vâscozităţii şi a masei moleculare a fost atribuită gradului de 

degradare al polizaharidului. 

4. Ultimul obiectiv prezintă evaluarea capacităţii soluţiei de kefiran de a forma 

filme. Calitatea acestor biofilme a fost evaluată prin determinarea proprietăţilor de 

barieră şi a compoziţiei structurale prin analiza FTIR şi prin microscopie electronică de 

baleiaj. 

� Rezultatele obţinute indică capacitatea noului polizaharid microbian - kefiran de a 

produce filme; cu o bună transparenţă şi integritate fizică la manipulare; 

� Utilizarea glicerolului ca plastifiant, a dat rezultate bune în obţinerea de biofilme 

cu proprietăţi diferite, în funcţie de tipul de extract utilizat; 

� Conţinutul de apă este o proprietate importantă, care contribuie la stabilitatea la 

depozitare a biofilmului; această proprietate este dependentă de cantitatea de 

plastifiant adăugată şi de calitatea polimerului; 

� Proprietăţile fizice testate indică aplicabilitatea filmului la ambalarea produselor 

alimentare, iar acestea sunt legate de biodegradabilitatea acestuia; 

� A fost observată o corelaţie negativă semnificativă (P≤0.05) între valoarea 

gradului de umflare şi grosimea filmului. Această corelare este dată de capacitatea 

semipermeabilă a filmelor multistrat sau a filmelor cu structură omogenă; 

� Calitatea soluţiei de polizaharid poate induce diferite efecte asupra creşterii 

permeabilităţii la vaporii de apă, prin urmare, structurile de polimer afectează 

semnificativ această proprietate; 
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� Utilizarea analizei FTIR a arătat că folosirea glicerolului ca plastifiant nu modifică 

semnificativ structura biofilmului; 

� Prin microscopia electronică de baleiaj s-a observat că kefiranul cu masă 

moleculară mare prezintă bune proprietăţi peliculogene, ca rezultatr al legăturilor 

de hidrogen intra- şi intermoleculare; 

� Cunoaşterea efectelor diferitelor structuri chimice asupra proprietăţilor de 

transport în masă a polizaharidului este importantă pentru industria ambalajelor. 

 

PERSPECTIVE 

Munca noastra reprezintă un prim pas în îndeplinirea anumitor aspecte 

metodologice şi structurale. Astfel, acest studiu deschide noi perspective de continuare şi 

aprofundare a acestei cercetări: 

� Studiul structurii polizaharidului prin metode mai laborioase; 

� Evaluarea activităţii antimicrobiene atât pentru soluţia de kefiran cât şi pentru 

biofilmele obţinute din aceasta; 

� Studierea funcţionalităţii kefiranului ca gelifiant şi agent de îngroşare cu aplicaţii 

în industria produselor lactate şi de panificaţie; 

� Testarea permeabilităţii la oxigen a biofilmelor, deoarece aceasta este una dintre 

proprietăţile de transport cel mai frecvent studiată după permeabilitatea la vaporii 

de apă; 

� Testarea gradului de degradare a biofilmelor în diferite medii; 

� Studierea capacităţii de a încorpora compuşi bioactivi în biomasa polizaharidului. 

 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE 

� Testarea capacităţii de multiplicare a granulelor de chefir, în funcţie de substratul 

adăugat; 

� Optimizarea condiţiilor de extracţie a polizaharidului prin testarea celor patru 

nivele de temperatură; 

� Realizarea de corelaţii între calitatea soluţiei de polizaharid şi structura 

biofilmului. 
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