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STRUCTURA TEZEI 

 Lucrareaă intitulat ă Cercet riă privindă modific rileă fizico-chimice ale 

compu ilorădinăsoiaăînăurmaăproces rii esteădivizat ăînă apteăcapitoleăstructurateăînă

dou ăp rţi:ăPartea întâi - Studiul de literatură compus din patru capitoleă iăPartea a II-

a Cercetări proprii alc tuit ădinătreiăcapitole.ăTezaăcuprindeă168 pagini, cu 62 de figuri 

iă33 tabele,ăstructuraă iăredactareaăacesteiaăfiindăînăconformitateăcuăcerinţeleăprev zuteă

deăc treăŞcoalaăDoctoral ăaăUSAMVăCluj-Napoca. Listaăbibliografic ăcuprindeă100 de 

titluri. 

 Prima parte prezint ă stadiulă actuală ală cunoa teriiă înă domeniu:ă importanţaă

economic ,ă r spândireaă geografic ă aă culturiiă deă soiaă laă nivelă globală şiă înă România,ă

beneficială consumuluiă produseloră dină soia,ă ob ineraă produselor din soia, aspecte 

privindăcultivareaăsoieiămodificat ăgenetic. 

 Partea a doua aă tezeiă prezint ă şiă discut ă rezultateleă cercet riloră proprii.ă Suntă

prezentateămotivaţiaăcercet rii,ăscopulă iăobiectiveleăpropuseăpentruărealizareaăacestuiă

studiu.  

În continuare, sunt prezentate materialul biologic luat în studiu, descrierea 

metodelorăutilizateăpentruădeterminareaăprincipalilorăcompu iădinăsoia,ămaterieăprim ,ă

f in ă iăproduseăfinite.ă 

Capitolulă aseă cuprindeă rezultateleă iă dicuţiileă cuă privireă la:ă detec ia 

organismelor modificate genetic din probele de soia studiate; modificarea con inutuluiă

deăproteineădinăprobeleădeăsoia;ămodificareaăcon inutuluiădeălipideădinăprobeleădeăsoia;ă

umiditateaă probeloră deă soia;ămodificareaă con inutuluiă deămetaleă dină probeleă de soia; 

modificareaăcon inutuluiădeăaminoaciziădinăprobeleădeăsoiaă(determinareaăcalitativ ăaă

21ăaminoacizi,ă iăcantitativ ăaă7ăaminoacizi,ărespectivăL-Alanin ,ăL-Fenilalanin ,ăacidă

glutamic, acid aspartic, L-Tirozin ,ăLă–Histidin ă iăglicin );ăstabilireaăcorela iilorăîntreă

con inutulădeăaminoaciziă iăcon inutulădeăprotein ădinăprobeleăstudiate,ăcorela iiă întreă

con inutulădeălipideă iăcon inutulădeăprotein ădinăprobeleăstudiate.ă  

 Acestă studiuă seă încheieă prină prezentareaă concluziiloră generaleă şiă aă

recomand rilor.  
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Partea a II-a Cercetări Proprii 

CAPITOLUL I 

CERCET RI PROPRII 

 1.1.ăSCOPUL,ăOBIECTIVELEăCERCET RILOR,ăMATERIALULă

BIOLOGICăUTILIZATă IăMETODELEăDEăCERCETARE 

1.1.1. Motiva iaăcercet rii 

 

Esteăgeneralărecunoscutăfaptulăc ăsoiaăesteăceaămaiăimportant ăsurs  de proteine 

vegetale,ădatorit ăconţinutuluiăs uăproteicăfoarteăridicat.ăÎnăfiecareăanăînălumeăseăproducă

pesteă60ămilioaneădeătoneădeăsoia.ăCantitateaădeăprotein ăalimentar ărezultat ădeăpeăună

hectară cultivată cuă soiaă esteă impresionant .ă Astfelă înă Europaă de-a lungul anilor s-a 

constatatăoăcre tereăsemnificativ ăaăproduc ieiăanualeădeăsoia,ălaăfelă iăînăRomânia. 

Tabel/ Table 1.1. 

Produc iaăăanul ădeăsoiaăînăEuropaă iăRomânia 

Average annual production of soybeans in Europe and Romania 

Regiunea 

/ ara 

Country 

Anul 

Year 

2008 

(tone) 

Anul 

Year 

2009 

(tone) 

Anul 

Year 

2010 

(tone) 

Anul 

Year 

2011 

(tone) 

Anul 

Year 

2012 

(tone) 

Europa 2.742.684.00 3.353.022.80 4.788.550.00 5.796.726.00 5.517.024.0 

România 90.579.00 84.268.00 149.940.00 142.636.00 104.330.00 

 

Conform FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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Fig. 1.1.  Produc iaăanul ădeăsoiaăînăEuropaă iăRomânia 

Annual production of soybeans in Europe and Romania 

 

Spreădeosebireădeăcelelalteăleguminoase,ăboabeleădeăsoiaăasigur ăunăprofilăproteică

complet.ăBoabeleădeăsoiaăconţinătoţiăaminoaciziiăesenţialiădeăcareăavemănevoieă în dieta 

noastr ă zilnic ,ă deoareceă organismulă nostruă nuă esteă capabilă s ă îiă sintetizeze.ă Cuă ună

conţinută proteică deă minimă 90ș,ă izolateleă proteiceă dină soiaă reprezint ă ceaă maiă

concentrat ăform ădeăprotein ădinăsoiaădisponibil . 

În trecut, soia se utiliza în principalălaăfabricareaănutreţurilorăpentruăanimaleăşiălaă

obţinereaă uleiurilor.ă Înă urmaă cerinţeloră totă maiă mariă deă hran ă peă plană mondială s-a 

încercatăşiăăs-auăobţinutăpreparateleăcomercialeădeăprotein ădinăsoia.ă 

Datorit ăpropriet ţilorălorăfuncţionaleăunice,ăproduseleăpeăbaz ădeăsoiaăauădevenită

ingrediente foarte atractive pentru a fi utilizate în majoritatea sistemelor alimentare. 

Utilizarea proteinei din soia ca materieă prim ,ă suplimentă sauă analog s-a extins la 

majoritatea produselor alimentare. S-au creat tehnologiiă noiă deă prelucrareă şiă s-au 

îmbun t ţităceleăexistenteăpentruăobţinereaăunorăproduseăcuăoăgam ălarg ădeăpropriet ţiă

adaptabileă laă diferiteă sistemeă alimentare.ă Înă plusă faţ ă deă acesteă propriet ţiă funcţionaleă

calitateaănutritiv ăexcepţional ăaăproteineiădinăsoiaăaăc p tatăoă importanţ ădeosebit ă înă

ultimii ani. 

Obiectivul principal al programelor de ameliorare a soiei pe plan mondial este 

realizarea unui progres genetic semnificativ pentru caracterele cele mai importante din 

punct de vedere agronomic: capacitateaădeăproduc ie,ăcalitateaăproduc iei,ă rezisten aă laă
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boliă iă dǎunǎtori,ă pretabilitateaă laă recoltatulă mecanizată etc.ă Oă problemǎă esen ialǎă înă

procesulă deă ameliorareă aă soieiă oă constituieă creareaă uneiă câtă maiă largiă variabilitǎ iă aă

materialului geneticăini ial,ădeăacestălucruădepinzândăvaloareaănouluiăsoiăcreat. 

 

1.1.2. Scopulăcercet rilor 

 

Scopulă cercet riloră noastreă aă fostă deă aă identifica modific rileă calitativeă iă

cantitativeă aă principaliloră compu iă biochimici,ă  respectiv proteine (amonoacizii 

esen iali),ălipide,ămetaleăgreleăădinăsoiaăînăurmaăproces riiăacesteia. 

 

1.1.3. Obiectiveleăcercet rilor 

 

 Studiulă calit ţiiă principaleloră componenteă dină boabeleă deă soiaă înă timpulă

proces riiă iămodific rileă(calitativeăşiăcantitative)ăsuferiteădeăc treăacestea,  în 

timpul procesuluiătehnologicădeăobţinereăaăf iniiădeăsoia,ătexturatuluiădeăsoiaă iăaă

ni elelorădeăsoia; 

 Identificarea metalelor grele principale din probele luate în studiu i 

modific rileăcantitativeăpeăcareăleăsuport ăde-aălungulăproces rii; 

 Identificarea aminoacizilor din proteina de soia din toate probele luate în studiu, 

iă determinareaă modific riloră suferiteă deă ace tiaă peă totă parcursulă procesuluiă

tehnologic; 

 Stabilireaă corela iiloră existenteă întreă principalii compu iă dină soiaă (proteine - 

lipide, proteine - aminoacizi).   

 

1.2. MATERIALUL BIOLOGIC LUAT ÎN STUDIU 

 

Materialul biologic utilizat în studiu a fost  soiaă iă produseă aleă acesteia,ăă

achizi ionat  deă laă oă societateă privat ă dină România,ă avândă domeniulă principală deă

activitate fabricarea preparatelor omogenizate i alimentelor dietetice din soia. Firma 

procesatoare esteă organizat ă peă bazaă unuiă sistemă deă managementă ală calit ţii,ă careă

oblig ă laă verificareaă permanent ă aă materiiloră prime,ă laă monitorizareaă atent ă aă

procesuluiădeăproducţie,ăastfelăîncâtăproduseleăajunseălaălivrareăs ărespecteăstandardeleă
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deă firm ăcâtă şiă alimentaţiaămodern ă şiă s n toas ăprină consumulădeă produseănaturale,ă

obţinuteăneutilizândăprocesareaăchimic ăaămaterieiăprime.ă 

Gama produselor firmei cuprinde: 

 texturată şiă f inuriă deă soiaă degresateă sau active enzimatic, pentru uz casnic, 

carmangerii,ăcatering,ăbrut rii,ăpatiserii,ăcofet riiăetc.; 

 ulei de soia,  

 furaje pentru hrana animalelor, 

 ni eleădeăsoiaă iăalteăproduseăfinite. 

Determin rileă fizico-chimie s-au realizat, în laboratoarele ICIA Cluj-Napoca, 

probele (fig. 1.2, fig. 1.3, fig. 1.4., fig. 1.5.)  au fost  prelevateăconformălegisla ieiă

în vigoare 

. 

  

Fig. 1.2. Boabe de soia 

Soybeans 

Fig. 1.3. F in ădeăsoiaăpar ialădegresat  

Partially defatted soy flour 
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Fig. 1.4. Texturat proteic de soia 

Soy texturate 

Fig 1.5. Produsăfinită( ni eleădeăsoia) 

(Final product) Soy cubes 

 

1.3. METODE DE CERCETARE FOLOSITE PENTRU PREZENTA 

LUCRARE 

S-auăf cutădetermin ri privind: 

 mediulădeăproduc ie,ărespectivăs-aădeterminatătemperaturaădinăhalaădeăproduc ie 

18-20oC,ă umiditateaă relativ ă aă aeruluiă aproximativă 70-75%, cu ajutorul 

aparatelorădeăm sur ă iăcontrolăexistente. 

 presiuneaă iă temperaturaă deă extrudare, în toate treptele sale (temperaturaă iă

presiuneaădinăextruderăcrescătreptatădeălaăunăcap tălaăaltul,ăunde produsul trece 

deă laă presiuneă ridicat ă laă presiuneă atmosferic ă realizându-se o explozie care 

duce la formarea texturii produsului). 

 propriet ileăfizico-chimiceăaleăprodusuluiărezultat,ăînainteă iădup ăr cire. 

 

 1.3.1. Detec iaăprezen eiăOMG 

 

Aparatura,ă echipamente,ă consumabile,ă necesareă efectu riiă tehniciiă PCR:ă

termalcycler,ă transilluminator,ă aparată pentruă electroforez ,ă aparată fotoă digital,ă pipeteă

automate,ă consumabileă (tampoaneă pentruă migrare,ă pentruă înc rcare,ă markeriă deă
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greutateămolecular ,ă dezinfectante, vârfuri pentru pipete etc) Kit   pentru extragerea 

ADNădinăalimenteă iăfuraje. 

Detec iaăOMGăînăprob ăprin tehnica PCR s-a realizat folosind un kit produs de 

firma BIOTOOLS.  

 

1.3.2. Determinarea proteinei brute 

 

Pentru determinarea proteinei brute s-a utilizat metoda Kjeldahl.  Metoda  

const ăînădozareaăazotuluiătotal,ăînăcazulămateriilorăprimeăvegetale,ărespectivăsoia,ă  se 

înmul este cu 5,71 (coeficientulă deă transformareă aă azotuluiă înă protein )ă  si se obtine 

cantitateaădeăsubstan eăproteiceădinămaterialulăanalizată(MURE ANă2011). 

 

1.3.3.  Determinareaăgr simiiăbrute 

Pentruă determinareaă gr simiiă bruteă dină probeleă deă soiaă s-a utilizat metoda de 

extrac ieăSoxhlet,ăprinăcareăsubstan eleăgraseă libereăsuntăextraseăcuăsolven iăorganici,ă

respectiv eter etilic, cu ajutorul aparatul Soxhlet. 

 

1.3.4. Determinareaăumidit ii 

Determinareaăumidit iiăs-aărealizatăprinămetodeăusc riiălaăetuv ăaăprobelor,ăcareă

înăprealabilăauăfostăm cinateăcuămoaraădeălaborator,ăcodificateăindividuală iăexaminateă

conformăstandardelorăexistenteă i a procedurilor de lucru a laboratorului ICIA. 

 

1.3.5.  Determinarea metalelor grele 

Principiul metodei ICP-MS  

Spectrometriaădeămas ăpresupuneăseparareaăionilorăfolosindăcâmpuriăelectriceăşiă/ă

sauămagneticeăpeăbazaăraportuluiămas ă/ăsarcin ăelectric .ă 

 

1.3.6. Determinarea aminoacizilor 

 

                                              
1ConformăCaietuluiădeălucr riăpracticeă– Controlulăcalit iiămateriilorăprimeădeăorigineăvegetal ă(MUSTEăS.,ă
MURE ANăC.,ă2011) 
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Pentru determinarea aminoacizilor s-a folosit metoda LC-MS/MS,ămetod ă deă

identificareă iăcuantificareăaăaminoacizilor cu ajutorul unui sistem LC-MS/MS. 

 

1.3.7. Metode statistice folosite înăinterpretareaărezultatelorăob inute 

 

Valorificarea rezultatelor experimentale s-aă f cută prină metodeă statisticeă

adecvateă cercet rii,ă înă concordan ă cuă specificulă determin riloră realizate.ă Calculareaă

indicilor statistici s-aăf cutădup ămodelulăprezentatădeăARDELEANă(2010). 
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CAPITOLUL II  

REZULTATE IăDISCU II 

2.1. REZULTATE PRIVIND DETEC IAăORGANISMELORă

MODIFICATE GENETIC DIN PROBELE DE SOIA 

Pentruă lucrareaă deă fa ă s-auă examinată 12ă deă probeă deă soiaă materieă prim ă iă

produse din soia, iar rezultatele au fost negative pentru toate cele 12 probe. Pentru 

detec iaăOMGăs-aă folosită oămetod ăcalitativ ă stabilindu-seădoarăprezen aă sauă absen aă

OMGăînăprob .  

 

2.2. REZULTATE PRIVINDăCON INUTULăDEăPROTEINE DIN 

PROBELE DE SOIA 

Înă ceeaă ceă prive teă con inutulă deă proteine al probelor studiate seă remarc ă oă

cre tereăal con inutului deăproteineăînăurmaăproces rii (Fig. 2.1.).  

Fig. 2.1.  Reprezentareaăgrafic ăaăcon inutuluiădeăproteineăexprimatăînăprocenteă(Pș)ă 

 Graphical representation of the protein content expressed as a percentage (P%)
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2.3. REZULTATE PRIVINDăCON INUTUL DE LIPIDE AL 

PROBELOR 

Lipidele reprezint  componenta  important ă dină punctă deă vedereă calitativă din  

boabeleădeăsoiaămaterieăprim ă iădinăăprodusele ob inuteădinăsoia. Rezultateleăob inuteă

sunt prezentate în tabelul 2.1. 

Tabel/Table 2.1.  

Con inutulăde lipide al probelor studiate 

Oil content in soybeans studied samples 

Nr crt. Codăprob  Nr. lot Denumireăprob  G% G (g/kg) 

1 101 1 Soia Boabe (101) 19.88 198.80 

2 102 1 Soiaăfain ă(102) 9.53 95.33 

3 103 1 Soia Texturat (103) 5.04 50.37 
4 104 1 Soia produs finit (104) 4.37 43.74 

5 201 2 Soia Boabe (201) 20.17 201.70 

6 202 2 Soiaăfain ă(202) 10.03 100.30 

7 203 2 Soia Texturat (203) 5.91 59.12 
8 204 2 Soia produs finit (204) 6.11 61.05 

9 301 3 Soia Boabe (301) 21.12 211.20 

10 302 3 Soiaăfain ă(302) 10.52 105.20 
11 303 3 Soia Texturat (303) 6.01 60.10 

12 304 3 Soia produs finit (304) 5.52 55.20 
     13  

 
Media 

 
Soia Boabe medie 
Soiaăfain ămedie 
Soia Texturat medie 
Soia produs finit medie 

20.39 
10.03 
5.65 
5.33 

203.90 
100.28 
56.53 
53.33 

 

2.4. REZULTATE PRIVIND UMIDITATEA PROBELOR  

 

Din ceea ce se poate observa din figura 2.2., în urma procesului tehnologic, 

umiditatea probelor este în parametrii optimi, la fiecare dintre cele trei loturi.  
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Fig. 2.2. Reprezentareaăgrafic ăaăumidit iiăexprimat ăînăprocenteă(Uș),ăpentruă

fiecare lot studiat 

Graphical representation of moisture expressed as a percentage (U%) for each 

group studied 

 

2.5. REZULTATE PRIVINDăCON INUTULăDEăMETALE GRELE 

AL PROBELOR 

 

 S-auă efectuată determin riă cantitativeă aleă con inutuluiă înă Cadmiuă (Cd),ă Cupruă

(Cu),ăPlumbă (Pb)ă iăZincă (Zn)ă înăprobeleădeă soiaăboabe,ă soiaă f in ăpar ialădegresat ,ă

texturatădeăsoiaă iăprodusăfinit,ă ni eleădeăsoia,ă i sunt prezentate în tabelul 2.2. 
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 Tabel/Table 2.2.  

Rezultate privindăcon inutulădeămetaleăgreleăalăprobelor studiate 

Results on the heavy metal content of the studied samples  

Nr 

crt. 

Cod 

probă 

Nr. 

lot 
De u ire probă 

Cadmiu 

(mg/kg) 

Cupru 

(mg/kg) 

Plumb 

(mg/kg) 

Zinc 

(mg/kg) 

1 101 1 Soia Boabe (101) 0.03 8.89 1.19 34.95 

2 102 1 Soia faina (102) 0.03 26.5 0.05 27.65 

3 103 1 Soia Texturat (103) 0.02 12.94 0.05 26.5 

4 104 1 Soia produs finit (104) 0.04 8.59 0.25 21 

5 201 2 Soia Boabe (201) 0.03 8.94 0.16 33.87 

6 202 2 Soia faina (202) 0.04 17.68 0.05 26.59 

7 203 2 Soia Texturat (203) 0.04 12.47 0.16 33.17 

8 204 2 Soia produs finit (204) 0.03 10.27 0.15 32.13 

9 301 3 Soia Boabe (301) 0.03 9.31 0.1 34.18 

10 302 3 Soia faina (302) 0.03 16.22 0.05 36.72 

11 303 3 Soia Texturat (303) 0.05 14.2 0.11 38 

12 304 3 Soia produs finit (304) 0.04 13.37 0.06 37.5 

 

2.6. REZULTATE PRIVINDăCON INUTULăAMINOACIZI AL 

PROBELOR 

 

Rezultateleă ob inuteă auă confirmată prezen aă înă cantit iă foarteă reduseă aă

urm toriloră aminoacizi:ă L-asparagina, L-glutamina, L-cisteina, L-serina, Trans-4-

hidroxi-L-prolina, L-prolina, L-cistina, L-valina, L-metionina, L-leucina, L-arginina, 

L-lisina, L-triptopană iăL-treonina. S-aăconfirmatăprezen aă iăs-auădeterminatăcantit ileă

de: L-alanina, L-tirozina, L-Histidina, Acid glutamic, L-Fenilalanina,ăAcidăaspartică iă

Glicina în probele investigate.  

Rezultateleăob inuteăsunt prezentate în tabelul 2.3.. 
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Tabel/Table 2.3.  

Cantit ileădeăL-alanin ,ăL-tirozin ,ăL-Histidin ,ăAcidăglutamic,ăL-Fenilalanin , 

Acidăaspartică iăGlicin  ob inute 

The amounts of L-alanine, L-tyrosine, L-histidine, glutamic acid, L-

phenylalanine, aspartic acid and glycine obtained 

Proba 
L-

Alanina 

L-

Tirozina 

L -

Histidina 

Acid 

glutamic 

L- 

Fenilalanina 

Acid 

aspartic 
Glicina 

soia 
(mg/kg) 

x104 
(mg/kg) 

x104 
(mg/kg) 

x104 
(mg/kg) 

x104 
(mg/kg)  

x104 
(mg/kg) 

x104 
(mg/kg) 

x104 

Soia Boabe 

(101) 
4.28 2.36 0.83 18.12 5.58 4.99 0.24 

Soiaăfain ă
(102) 

11.68 6.01 1.38 16.25 11.65 5.66 0.35 

Soia 

Texturat 

(103) 

11.59 5.71 1.19 6.33 11.78 5.96 0.29 

Soia 

produs finit 

(104) 
11.38 5.59 1.16 6.18 11.62 5.71 0.18 

Soia Boabe 

(201) 
4.21 2.48 0.55 16.74 5.69 5.05 0.28 

Soiaăfain ă
(202) 

11.77 6.13 1.05 16.37 11.83 5.72 0.37 

Soia 

Texturat 

(203) 
11.65 5.82 1.24 6.41 11.92 6.02 0.33 

Soia 

produs finit 

(204) 
11.47 5.63 1.2 6.25 11.81 5.88 0.21 

Soia Boabe 

(301) 
4.12 2.41 0.86 17.13 5.53 5.03 0.21 

Soiaăfain ă
(302) 

11.69 6.09 1.41 16.26 11.75 5.7 0.32 

Soia 

Texturat 

(303) 
11.63 5.78 1.22 6.39 11.81 6.01 0.29 

Soia 

produs finit 

(304) 

11.65 5.8 1.22 6.4 11.87 5.91 0.2 

Soia Boabe 

medie 
4.20 2.42 0.75 17.33 5.60 5.02 0.24 

Soia fain ă
medie 

11.71 6.08 1.28 16.29 11.74 5.69 0.35 

Soia 

Texturat 

medie 
11.62 5.77 1.22 6.38 11.84 6.00 0.30 

Soia 

produs finit 

medie 

11.50 5.67 1.19 6.28 11.77 5.83 0.20 
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2.7. CORELA IILEăÎNTREăCON INUTULăDEăAMINOACIZIă Iă

CON INUTULăDEăPROTEIN   

 

Corela iaă dintreă proteineă iă aminoaciziiă studia i esteă unaă pozitiv ă ceeaă ceă

înseamn ă c ă neă a tept mă caă laă oă cre tereă aă con inutuluiă deă protein ă s ă duc ă laă oă

cre tereăaăniveluluiăaminoacizilor (tabelul 2.4.).ăLeg turaădintreăaminoaciziiă iăproteineă

seă potă observaă i prin scatter plot-urile din figura 2.3.,undeă seă observ ă c ă pentruă ună

nivelăsc zutădeăaminoaciziăavemăunănivelăscazută iădeăproteine,ăiarălaăunănivelăridicată

de aminoacizi avem un  nivel ridicat de proteine. 

 Întreăproteineă iăacidăglutamicăobserv măoăcorela ieămedieă iăinvers ,ăadic ăneă

a tept mă caă pentruă con inută mareă aă proteineiă s ă avemă ună nivelă sc zută aă aciduluiă

glutamic,ăastfelăc ăpeăparcursulăprocesuluiătehnologic,ăacidulăglutamicăfiindăsensibilălaă

temperaturi ridicate, asta incluzând temperatura de extrudare,ă proeinaă vaă cre teă iară

aminoacidulăvaăsc dea.ăNivelulădeăsemnificativitateă(marjaădeăeroare)ăpentruăcorela iaă

celorădinăurm ăesteădeă5ș. 

 Unănivelă sc zutădeăcorela ieă (coeficientulă luiăPearsonăesteămaiămicădeă0,3)ăseă

observ ă întreă protein ă iă glicin ,ă rezultată careă poateă saă fieă influe ată deă naturaă

distribu ieiă valoriloră e antionuluiă studiat.ă Distribu iaă valoriloră glicineiă peă întregă

e antionulă studiată esteă unaă aleatoareă careă nuă tindeă spreă legeaă normal ă deă distribu ieă

ceeaăceăinfluenteaz ănegativărezultatele coeficientului lui Pearson.ăSeăpoateăobservaă iă

graficăleg turaăneliniar ădintreăproteineă iăglicin . 
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Tabel/Table 2.4. 
Corela iileăîntreăcon inutulădeăaminoaciziă iăcon inutulădeăprotein  

Correlation between amino acid content and protein content 

  L_Alanina L_Tirozina L_Histidina Acid_glutamic L_Fenilalanina Acid_aspartic Glicina Proteina 

L_Alanina Pearson 
Correlation 

1 0,996** 0,881** -0,616* 0,999** 0,947** 0,301 0,956** 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 0,342 0,000 
N 12 12 12 12 12 12 12 12 

L_Tirozina Pearson 
Correlation 

0,996** 1 0,882** -0,553 0,994** 0,927** 0,358 0,945** 

Sig. (2-tailed) 0,000  0,000 0,062 0,000 0,000 0,253 0,000 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 
L_Histidina Pearson 

Correlation 
0,881** 0,882** 1 -0,447 0,873** 0,801** 0,244 0,814** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000  0,145 0,000 0,002 0,444 0,001 
N 12 12 12 12 12 12 12 12 

Acid_glutamic Pearson 
Correlation 

-0,616* -0,553 -0,447 1 -0,638* -0,787** 0,328 -0,696* 

Sig. (2-tailed) 0,033 0,062 0,145  0,025 0,002 0,299 0,012 
N 12 12 12 12 12 12 12 12 

L_Fenilalanina Pearson 
Correlation 

0,999** 0,994** 0,873** -0,638* 1 0,955** 0,284 0,961** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,025  0,000 0,372 0,000 
N 12 12 12 12 12 12 12 12 

Acid_aspartic Pearson 
Correlation 

0,947** 0,927** 0,801** -0,787** 0,955** 1 0,220 0,928** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,002 0,002 0,000  0,492 0,000 
N 12 12 12 12 12 12 12 12 

Glicina Pearson 
Correlation 

0,301 0,358 0,244 0,328 0,284 0,220 1 0,113 

Sig. (2-tailed) 0,342 0,253 0,444 0,299 0,372 0,492  0,727 
N 12 12 12 12 12 12 12 12 

Proteina Pearson 
Correlation 

0,956** 0,945** 0,814** -0,696* 0,961** 0,928** 0,113 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,001 0,012 0,000 0,000 0,727  
N 12 12 12 12 12 12 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Fig. 2.3. SCATTER PLOT-URILE PRIVIND CORELA IILEăDINTREăCON INUTULăDEăAMINOACIZIIă IăCON INUTULăDEăPROTEINE 
Scatter plot sites on the correlations between amino acids amino acid content and protein content
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2.8. CORELA IILEăÎNTREăCON INUTULăDEăLIPIDEă I 

CON INUTULăDEăPROTEINE A PROBELOR 

  

Pentruăaăm suraădependen aădintreăproteineă iălipideăs-a folosit coeficientul lui 

Pearson (vezi tabelul 2.5.). 

Tabel/Table 2.5. 

Corela iileăîntreăcon inutulădeălipideă iăcon inutulădeăproteineăalăprobelor 

Correlations between fat content and protein content of the samples 

 

 

 Peăe antionulăstudiatăs-aăobservatăoăcorela ieăputernic ,ănegativ ăîntreăproteineă

iă lipide,ă astfelă încâtă neă a tept măcaă laă oă cre tereă aă proteineiă s ă duc ă laă oă sc dere a 

grasimilorădinăsoia.ăNivelulădeăsemnifica ieăaătestuluiăesteădeă1șă(Sigă<0,01)ă iăputemă

spuneăc ăăînăpropor ieădeă99șărezultateleăob inuteăsuntăreale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

  Protein  Gr simi 

Protein  Pearson Correlation 1 -0,936** 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 12 12 

Gr simi Pearson Correlation -0,936** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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CAPITOLUL III CONCLUZIIă IăRECOMAND RI 

 

3.1. CONCLUZII GENERALE 

 

Avândăînăvedereăobiectiveleăstabiliteăpentruărealizareaăacesteiăcercet riă iă înăurmaă

rezultateloră ob inuteă prină diferiteă metodeă experimentale seă desprindă urm toareleă

concluzii,ăprezentateăînăceleăceăurmeaz . 

 Laătoateăceleă treiă loturiă luateă înăcalculăseăremarc ăoăcre tereămedieădeă16,85șă

protein  deă laă soiaă boabeă laă f in ă par ială degresat ,ă înă urmaă procesuluiă deă

extrac ieăaăuleiului,ăoăcre tereădeă1,06șădeălaăf inaădeăsoiaăpar ialădegresat ălaă

texturatul de soiaă (lotulă 1),ă iă cre teă cuă oă medieă deă 2,26șă laă produsulă finit,ă

respectivă ni eleădeăsoia. 

 Rezultateleă ob inuteă auă avută oămedieă deă 20,39șă (203,90ă g/kg)ă lipide în soia 

boabe,ă materieă prim ă pentruă ob inereaă f iniiă deă soiaă par ială degresat ă iă înă

continuare produseleăfinite,ătexturatulădeăsoiaă iă ni eleleădeăsoia.ă 

 Umiditatea probelor este în parametrii optimi, la fiecare dintre cele trei loturi, 

astfelăsoiaăboabeăareăoăvaloareămedieăaăumidit iiădeă11,19ș,ăcuăunăminimădeă

10,86șă iăunămaximădeă11,35ș.ă 

 S-au investigat 21 de aminoacizi.ăRezultateleăob inuteăauăconfirmatăprezen aăînă

cantit iăfoarteăreduseăaăurm torilorăaminoacizi:ăL-asparagina, L-glutamina, L-

cisteina, L-serina, Trans-4-hidroxi-L-prolina, L-prolina, L-cistina, L-valina, L-

metionina, L-leucina, L-arginina, L-lisina, L-triptopană iă L-treonina. S-a 

confirmată prezen aă iă s-auă determinată cantit ileă de:ă L-alanina, L-tirozina, L-

Histidina, Acid glutamic, L-Fenilalanina,ă Acidă aspartică iă Glicinaă înă probeleă

investigate.  

 To iă aminoacizii,ă exceptândă acidul glutamic,ă cunoscă oă cre tereă de-a lungul 

procesului tehnologic. 

 Aminoacidul în cantitate cea mai mare din proteina de soia este acidul 

glutamic, cu o medie de 17,33 x104 mg/kgăăînăboabeleădeăsoiaămaterieăprim .ăÎnă

urmaăprocesuluiădeăextrac ieăaăuleiuluiăîn vedereaăob ineriiăf iniiădeăsoiaăpar ială

degresat ,ă acestă aminoacidă cunoa teă oă sc dereă u oar ă pân ă laă valoareaă 16,29ă
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x104 mg/kg,ăvaloareăcareăscadeăconsiderabilăpeăparcursulăcelorlalteăopera iiădină

procesulătehnologic,ăinclusivăextrudarea,ăastfelăseăreg se teăînătexturatulădeăsoiaă

în medie 6.38 x104 mg/kgă ă iă înăproduluiă finit,ă respectivă ni elulă deă soiaă6,28ă

x104 mg/kg. 

 Corela iaădintreăproteineă iăaminoacizii anteriorămentiona iăesteăunaăpozitiv ă

ceeaăceă înseamn ăc ăneăa tept măcaălaăoăcre tereăaăcon inutuluiădeăprotein ăs ă

duc ălaăoăcre tereăaăniveluluiăaminoacizilor. 

 Între proteineă iăacidăglutamic observ măoăcorela ieămedieă iăinvers ,ăadic ăneă

a tept măcaăpentruăcon inutămareăaăproteineiăs ăavemăunănivelăsc zutăaăaciduluiă

glutamic,ă astfelă c ă peă parcursul procesului tehnologic, acidul glutamic fiind 

sensibil la temperaturi ridicate, asta incluzând temperatura de extrudare, 

proteinaăvaăcre teăiarăaminoacidulăvaăsc dea. 

 Pentruăaăm suraădependen aădintreăproteineă iălipide s-a folosit coeficientul lui 

Pearson.ăPeăe antionulăstudiatăs-aăobservatăoăcorela ieăputernic ,ănegativ ăîntreă

proteineă iălipide,ăastfelăîncâtăneăa tept măcaălaăoăcre tereăaăproteineiăs ăduc ălaă

oă scadereă aă grasimiloră dină soia.ăNivelulă deă semnifica ieă aă testuluiă esteă deă 1șă

(Sigă <0,01)ă i putemă spuneă c ă ă înă propor ieă deă 99șă rezultateleă ob inuteă suntă

reale. 

3.2.ăRECOMAND RI  

 

 Pentruă ob inereaă produseloră dină soiaă deă calitateă superioar ă iă pentruă

reducereaăcosturilorădeăproduc ieăseărecomand ăutilizareaăuneiămateriiăprimeă

de calitate superioar ,ăcuăunăcon inutăcâtămaiăridicatădeăproteine. 

 Înă ceeaă ceă prive teă procesulă tehnologic,ă seă recomand ă procesatoriloră caă

extrac iaă uleiuluiă dină soiaă materieă prim ă s ă seă fac ă prină presareă laă rece,ă

pentruă men inereaă uneiă cantit iă maiă mariă deă acidă glutamic,ă acesta fiind 

termosensibil. 

 Datorit ă corela ieiă dintreă proteine iă lipide,ă seă recomand ă deă asemeneaă

procesatoriloră oă extrac ieă aă lipideloră înă cantit iă câtă maiă mari,ă laă limitaă

acceptabilit iiă dină punctuală deă vedereă ală procesuluiă tehnologic,ă pentruă aă
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m riăcâtămaiămultăposibilăcon inutulădeăproteineăalăf iniiăastfelădegresat ,ăînă

vedereaăob ineriiăproduselorăfiniteădeăcalitateăsuperioar ăînăceeaăceăprive teă

con inutulădeăproteine. 

 Deă asemeneaă seă recomand ă ob inereaă produseloră finiteă cuă ună con inută câtă

mai mare de proteine, deoareceăvorăaveaă iăunăcon inutădeăaminoaciziămaiă

ridicat, fiind benefici pentru organismul uman. 

 Înăprocesulătehnologic,ăseăpoateăintegraăînăamestecăcuăf inaădegresat ăizolată

proteic de soia, sau concentrat proteic de soia, formandu-se astfel un mix 

pentruăextrudareăcuăunăcon inutăproteicămaiăridicat,ărezultândăastfelăproduseă

cuăunăcon inutămaiăridicatădeăproteine. 
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