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INTRODUCERE. SCOP ȘI OBIECTIVE 

 

Încapsularea este o tehnologie în curs de dezvoltare aplicată pentru protecția și 

eliberarea controlată a celulelor probiotice și nu numai. 

Munca de pionierat în domeniul microîncapsulării a fost efectuată cu mult timp în 

urmă de Chang (Chang, 1971) care a folosit încapsularea, în scopul de a stabiliza enzime. De 

atunci, încapsularea celulelor a câștigat un interes semnificativ într-o gamă largă de aplicații, 

precum farmacie, medicină, producția alimentelor, agricultură și protecția mediului. 

Utilizarea celulelor probiotice încapsulate în diverse procese biotehnologice s-a dovedit a fi 

avantajoasă spre deosebire de utilizarea celulelor libere, neîncapsulate. 

Scopul prezentei lucrări a fost dezvoltarea de noi rețete și tehnici de încapsulare 

adaptate la microorganisme probiotice și investigarea comportamentului probioticelor 

înainte, în timpul și după încapsulare. Diferite tipuri de matrici de încapsulare au fost folosite 

cu scopul de a dezvolta o formulă optimă pentru o eficiență ridicată de imobilizare și 

viabilitate celulară mare. Comportamentul celulelor probiotice încapsulate a fost studiat în 

condiții gastrointestinale simulate. Testarea viabilității și supraviețuirii celulelor probiotice în 

iaurt pe întreaga perioadă de depozitare au fost de asemenea testate. 

Obiectivele principale ale studiilor experimentale au fost:  

 Microîncapsularea Lactobacillus plantarum cu suc verde de lucernă, ca prebiotic, 

în microsfere de alginat-chitosan și studierea comportamentului acestora în 

condiții gastrointestinale simulate. 

 Determinarea influenței matricii de încapsulare și a parametrilor tehnici asupra 

proprietăților fizice ale microsferelor și corelația acestora cu capacitatea de 

supraviețuire a celulelor probiotice. 

 Examinarea comportamentului probioticului Bifidobacterium lactis 300B după 

încapsularea în diferite tipuri de microsfere. 

 Comparație între stabilitatea probioticului Lactobacillus casei liber și încapsulat, 

introdus în iaurt pe o perioadă lungă de depozitare. 
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Structura tezei. Lucrarea de față este structurată în două părți, prima reprezentată de 

studiul literaturii de specialitate și a doua, axată pe contribuții originale. 

Prima parte cuprinde 2 capitole (1-2): 

 Capitolul 1 prezintă informații de bază despre bioîncapsulare; matrici utilizate ca 

materiale de imobilizare și diferitele tehnici de încapsulare. 

 Capitolul 2 prezintă date despre caracteristicile morfologice, clasificarea, 

metabolismul, efectele asupra sănătății și aplicațiile probioticelor. 

Partea a doua cuprinde 4 capitole (3-6): 

 Capitolul 3 include date experimentale cu privire la încapsularea Lactobacillus 

plantarum cu suc verde de lucernă, ca prebiotic, în microsfere de alginat-chitosan 

și studierea comportamentului acestora în condiții gastrointestinale simulate. 

 Capitolul 4 conține date experimentale cu privire la influența matricii de 

încapsulare și a altor parametrii asupra capacității de supraviețuire a probioticului 

Bifidobacterium lactis 300B. 

 Capitolul 5 cuprinde date despre încapsularea și supraviețuirea Bifidobacterium 

lactis 300B, înainte și după încapsulare, aplicarea „coating”-ului și liofilizării. 

 Capitolul 6 descrie stabilitatea probioticului Lactobacillus casei liber și 

încapsulat, introdus în iaurt pe o perioadă lungă de depozitare. 

O parte a acestei teze de doctorat a fost realizată la Brace GmbH - compania de 

microsfere, în Karlstein am Main, Germania, în colaborare cu Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară, Cluj - Napoca, România, ca urmare a obținerii unui grant 

pus la dispoziție de Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU Fundația Germană de Mediu) 

pe perioada septembrie 2011 - februarie 2012. 

 



Rezumatul Tezei de Doctorat 

 
 

VIII 

 

REZULTATE EXPERIMENTALE  

 

Bioîncapsularea este o tehnologie în curs de dezvoltare, folosită de 3 decenii și tot 

mai des acceptată într-o gamă largă de industrii precum cea farmaceutică, chimică, industria 

de cosmetice și produse alimentare, dar nu numai (Augustin and Sanguansri, 2003; Augustin 

et al., 2001; Nedovic et al., 2011; Poncelet et al., 2006; Vandamme et al., 2007).  

Încapsularea probioticelor a devenit o tehnologie foarte atractivă, fiind adecvată 

pentru protecția probioticelor în mediul acid din stomac (Brachkova et al., 2010; Shahidi and 

Han, 1993), și asigurarea eliberării țintite în colon. 

Pentru a îmbunătății viabilitatea și rezistența probioticelor în timp și la temperaturi 

diferite, dar și pentru a asigura doza minimă necesară, după trecerea acestora prin tractul 

gastrointestinal superior și inferior, este necesară încapsularea probioticelor (Burgain et al., 

2011). Imobilizarea celulelor se face, cel mai frecvent, în microsfere de alginat. 

Marele potențial al celulelor probiotice este recunoscut și apreciat într-o gamă extrem 

de largă de domenii legate mai mult sau mai puțin cu sănătatea umană. Cu toate acestea, 

pentru o acțiune optimă a celulelor probiotice, este esențial ca acestea să fie expuse în 

condiții corespunzătoare de creștere și de asemenea, să fie protejate de eventuale condiții 

nefavorabile (pH acid, oxigen). Mai mult decât atât, în cazul celulelor probiotice, realizarea 

sau menținerea unei densități celulare ridicate, asigurarea activității celulelor pentru mai mult 

timp și reactivarea rapidă a acestora din produse, este deseori așteptată. Pentru asigurarea 

acestor deziderate se propune bioîncapsularea. 
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CAPITOLUL 1 

 MICROÎNCAPSULAREA LACTOBACILLUS PLANTARUM CU SUC VERDE 

DE LUCERNĂ, CA PREBIOTIC, ÎN MICROSFERE DE ALGINAT-

CHITOSAN ȘI STUDIEREA COMPORTAMENTULUI ACESTORA ÎN 

CONDIȚII GASTROINTESTINALE SIMULATE 

 

INTRODUCERE 

Scopul acestui studiu a fost de a demonstra creșterea duratei de viață a probioticului 

Lactobacillus plantarum, încapsualt cu suc verde de lucernă (LGJ) (ca prebiotic), după 

încapsularea în matrice de alginat-chitosan. 

Obiective 

 Încapsularea celulelor probiotice Lactobacillus plantarum, împreună cu suc 

verde de lucernă (LGJ), într-o matrice de alginat, și testarea ratei lor de 

supraviețuire în mediu acid al sucului gastric simulat. 

 Aplicarea unui înveliș (coating) de chitosan și evaluarea eliberării lor controlate 

în sucul intestinal simulat. 

Diferite metode au fost aplicate pentru a demonstra eficacitatea încapsulării: 

 Microscopia electronică de scanare (SEM) pentru vizualizarea structurii interne a 

microsferelor de alginat și a probioticului L. plantarum încapsulat. 

 Viabilitatea celulelor probiotice încapsulate în microsfere de alginat-chitosan, 

înainte și după expunerea la sucul gastric simulat ( 30, 60 , 90 și 120 de minute). 

 Viabilitatea celulelor probiotice încapsulate în microsfere de alginat-chitosan, 

înainte și după expunerea la sucul intestinal simulat după 60, 90 și 120 de 

minute. 
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1.1. MATERIALE ȘI METODE 

1.1.1. Materiale 

Alginatul a fost achiziționat de la FMC, Norvegia, chitosanul, clorura de calciu, 

agarul nutritiv și bulionul MRS de la Merck (Germania). Toate materialele și soluțiile au fost 

sterilizate la 121 °C timp de 15 minute. Pentru sucurile gastrointestinale simulate au fost 

folosite pepsină, pancreatină și săruri biliare de la Bioaqua, România.  

1.1.2. Sucul verde de lucernă - procedeu de obținere și caracterizare 

Sucul verde de lucernă (LGJ) a fost obținut direct din lucernă proaspătă. Compoziția 

chimică a sucului verde de lucernă este prezentată în Error! Reference source not found.. 

Sucul a fost utilizat imediat după obținere în experimentele propuse. Dintr-un kg de lucernă 

proaspătă s-au obținut aproximativ 300 ml LGJ. Procentul de cenușă în LGJ a fost de 5,3% 

(m/m). Sărurile din LGJ  (PO4
3-

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
) sunt esențiale în procesul de cultivare a 

celulelor probiotice.  

Tabel 1 

Compoziția chimică a sucului de lucernă (LGJ) 

 LGJ   LGJ 

Carbohidrați [gl
-1

] 8.28±0.1 NO
2-

 [mgl
-1

] <0.05 

Acid lactic [gl
-1

] 6.56±0.14 NO
3-

 [mgl
-1

] 8.44±0.67 

Acid acetic [gl
-1

] 4.12±0.16 Cl
-
 [mgl

-1
] 1686.3±40.62 

N tot [gl
-1

] 4.2±0.2 SO4
2-

 [mgl
-1

] 638.6±27.75 

P tot [gl
-1

] 4.2±0.2 PO4
3-

 [mgl
-1

] 260.6±22.50 

DM [%] 7.98±0.22 Na
+
 [mgl

-1
] 98.66±1.52 

ODM [%DM] 76.96±0.62 K
+
 [mgl

-1
] 4639±16 

pH 5.32±0.14 Mg
2+

 [mgl
-1

] 441.6±5.5 

  Ca
2+

 [mgl
-1

] 2555.3±9 

(Vodnar et al., 2010) 

1.1.3. Tulpină probiotică: Lactobacillus plantarum 

L. plantarum a fost furnizat de compania Bioaqua, Romania. Cultivarea s-a realizat în 

bulion de carne MRS. Celulele probiotice au fost inoculate în 5 ml bulion MRS (Merck, 
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Germania) și incubate la temperatura de 37°C, 24h, după care a urmat cultivarea acestora în 

95 mL bulion nutritiv și respectiv în bulion nutritiv îmbogățit cu LGJ (10%, respectiv 20%). 

Celulele probiotice au fost separate de bulion prin centrifugare la 3000 rpm timp de 5 min la 

temperatura de 4°C. După centrifugare acestea au fost spălate de două ori cu soluție sterilă 

de clorură de sodiu (8,5 g/L).  

1.1.4. Obținerea microsferelor de alginat  

Microîncapsulatorul Multinozzle Biotech, EncapBioSistems Inc. a fost utilizat pentru 

obținerea microsferelor. S-a utilizat o duză având dimeniunea de 350 µm, iar ca baie de 

întărire clorura de calciu (20 g/L). Condițiile utilizate au fost: 15 g/L alginat, 75 g/L celule 

probiotice (echivalentul a 10
10

 UFC/g) cu sau fără suc verde de lucernă (LGJ). Microsferele 

au fost lăsate în baia de întărire timp de 30 minute, apoi limpezite cu soluție sterilă de NaCl 

(8.5 g/L). După aceea au fost introduse, sub agitare continuă, în soluție de chitosan 1 g/L, 

timp de 30 minute, pentru aplicarea ”coating”-ului. 

1.1.5. Caracterizarea morfologică a microsferelor  

Caracterizarea morfologică a microsferelor s-a realizat cu ajutorul unui microscop 

electronic cu scanare E 302C. Proba a fost acoperită în aur, iar măsurătorile s-au realizat la 

ampificări de 100 și respectiv 2000. 

1.1.6. Rezistența în mediu gastrointestinal. Prepararea sucului gastric și 

intestinal  

Simularea sucului gastric, respectiv intestinal s-a realizat conform metodologiei 

descrise de Brinques și Ayub (Brinques and Ayub, 2011). Obținerea sucului gastric (SGJ) s-

a realizat astfel: pepsina a fost suspendată în soluție sterilă de clorură de sodiu (0.5%, m/v) 

până la o concentrație finală de 3 g/L, pH-ul acesteia fiind ajustat la 1.5 cu soluție 

concentrată de HCl sau soluție sterilă 0.1 mol/L NaOH.  

Sucul intestinal (SIJ) s-a obținut astfel: pancreatina a fost suspendată în soluție sterilă 

de clorură de sodium (0.5%, m/v) până la o concentrație de 1 g/L, cu 4.5% săruri biliare. pH-

ul a fost ajustat la valoarea de 7.4 cu soluție sterilă 0.1 mol/L NaOH.  

Ambele soluții obținute au fost sterilizate prin filtrare cu ajutorul unui filtru, având 

dimensiunea porilor de 0.22 µm. 



Rezumatul Tezei de Doctorat 

 
 

XII 

 

Toleranța probioticului L. plantarum, liber sau încapsulat a fost testată în 

conformitate cu metodologia descriesă în literatură (Brinques and Ayub, 2011).  

1.1.7. Viabilitatea celulară  

Determinarea numărului de celule probiotice viabile s-a realizat în triplicat înainte și 

după încapsulare și aplicarea ”coating”-ului. Celulele încapsulate au fost eliberate din 

microsfere cu ajutorul unei soluții de buffer cu pH 7.4±0.2, sub agitare continuă. Viabilitatea 

celulelor eliberate a fost determinată prin tehnica numărării pe plăci cu agar nutritiv după un 

interval de 72h de incubare la 37 ºC. Rezultatele obținute (unitățile formatoare de colonii – 

UFC) au fost exprimate în log10 UFC/ml. 

1.1.8. Analiza statistică 

Analiza statistică a fost efectuată cu ajutorul programului Graph Prism Version 5.0 

(Graph Pad Software Inc., San Diego, CA, USA). 

 

1.2. REZULTATE ȘI DISCUȚII  

1.2.1. Procedeul de obținere a sucului verde de lucernă  

Dintr-un kg de lucernă proaspătă s-au obținut aproximativ 300 ml LGJ. Procentul de 

cenușă în LGJ a fost de 5,3% (g/g).  

1.2.2. Structura microsferelor cu L. plantatum  

Prin microscopie electronică de scanare structura internă a microsferelor de alginat 

care conțin L. plantarum pot fi observate (Fig. 1), la amplificări diferite. 

 

 

 

 

 

 

a)                                                      b) 

Fig. 1 Imagine SEM a microsferelor ce conțin L. plantarum. Amplificare a) joasă ( x 

100) și b) înaltă ( x 2000). 
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Săgețile (Fig. 1b) indică celulele probiotice inserate în matricea de alginat. Media 

dimensiunii microsferelor obținute a fost de 1110.5±12.7 µm. Diametrul mediu al 

microsferelor acoperite (coated) cu chitosan a fost semnificativ (p <0,05) mai mare 

(1269.5±14.4 µm) decât microsferele fără ”coating”.  

1.2.3. Supraviețuirea celulelor probiotice libere și încapsulate, în suc gastric  

În Fig. 2 sunt reprezentate rezultatele supraviețuirii probioticului L. plantarum în suc 

gastric (pH 1.5, 37 ºC) înainte și după expunere timp de 30, 60 și 120 minute. Capacitatea de 

supraviețuire, exprimată ca log10 UFC/ml, a probioticului L. plantarum în SGJ arată diferite 

comportamente în corelație cu prezența sau absența LGJ, concentrația acestuia și 

încorporarea în microsfere de alginat-chitosan.
  

 

 

 Fig. 2 Viabilitarea probioticelor L. 

plantarum în suc gastric (pH 1.5, 37ºC) 

înainte și după expunere timp de 30, 60 și 

120 minute (●) CM- L. plantarum în 

microsfere de alginat-chitosan; (■) FC- 

probiotic neîncapsulat; (▲) LGJ 10% - L. 

plantarum în microsfere de alginat-chitosan 

co-încapsulat cu 10% suc verde de lucernă; 

(▼)LGJ 20% - L. plantarum în microsfere 

de alginat-chitosan co-încapsulat cu 20% suc 

verde de lucernă.  

Fig. 3
 

Viabilitarea probioticelor L. 

plantarum în suc intestinal (pH 7,4) înainte și 

după expunere timp de 30, 60 si 120 minute 

(●) CM L. plantarum în alginat-chitosan 

microsfere; (■) FC probiotice neîncapsulate; 

(▲) LGJ 10% L. plantarum în microsfere de 

alginat-chitosan co-încapsulat cu 10% LGJ 

(▼) LGJ 20% L. plantarum în microsfere de 

alginat-chitosan co-încapsulat cu 20% LGJ. 
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Fig. 2 include rezultatele de supraviețuire a celulelor probiotice libere (FC), a celor 

încapsulate în matrice de alginat-chitosan (CM) și L. plantarum încapsulat, cu sau fără LGJ, 

după expunerea la suc gastric simulat (SGJ) la pH 1,5 timp de 0, 30, 60 și 120 de minute. 

Capacitatea de supraviețuire, exprimată ca (log10 UFC/ml) a probioticului L. 

plantarum în SGJ arată diferite comportamente în corelație cu prezența sau absența sucului 

verde de lucernă (LGJ), cu concentrația acesteia și încorporarea în microsfere de alginat-

chitosan. Rata de scădere a celulelor viabile microîncapsulate în comparație cu celule libere 

a fost cu 10
2
 UFC/ml după 30 de minute în SGJ și, respectiv, 10

5
 UFC/ml după 120 de 

minute în SGJ. Rata de supraviețuite a celulelor neîncapsulate (FC) a fost semnificativ mai 

mică (p <0,05) în comparație cu celulele probiotice încapsulate (CM).  

De asemenea s-au obținut diferențe nesemnificative între probele de microsfere 

alginat-chitosan și cele cu alginat-chitosan și LGJ 10%. Totuși probele de microsfere de 

alginat-chitosan cu LGJ 20% au dovedit cea mai bună protecție pe întreg intervalul de timp 

propus. 

1.2.4. Supraviețuirea celulelor probiotice libere și încapsulate, în suc intestinal 

În Fig. 3 este prezentat comportamentul celulelor probiotice L. plantarum libere și 

încapsulate după expunere la suc intestinal simulat (SIJ) (pH 7,4), precum și efectul 

adaosului de LGJ. 

Densitatea celulelor probiotice libere după incubare în SIJ, după 90 de minute de 

expunere, a fost cu 10
4
 UFC/ml, mai mică decât nivelul terapeutic minim acceptat (10

7
 

UFC/ml). Viabilitatea medie inițială de 0,2x10
3
 UFC/ml a fost redusă la 1,3x10

2
 UFC/ml 

după 60 de minute, iar numărul mediu viabil a fost redus la mai puțin de 2x10 UFC/ml după 

120 de minute de incubare. Supraviețuirea probioticului L. plantarum microîncapsulat după 

expunere în SIJ, după 60 și 120 de minute a fost 92,57 %, respectiv 91,43 % din numărul de 

celule viabile la momentul începerii incubării (minutul 30). Celulele probiotice 

microîncapsulate în alginat-chitosan au fost menținute la nivelul terapeutic minim acceptat 

după 60 minute de expunere în SIJ, dar după 120 minute numărul celulelor viabile a fost sub 

această valoare. 
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Cea mai eficientă formulare pentru protejarea celulelor probiotice în SIJ a fost cea 

încapuslată în matrice de alginat-chitosan cu 20% LGJ. 

Sultana și colab. (Sultana et al., 2000) au raportat că încapsularea celulelor probiotice 

în alginat nu le protejează în mod eficient de aciditatea ridicată. Chiar și așa, mai multe studii 

au demonstrat că supraviețuirea probioticelor microîncapsulate a fost îmbunătățită în 

microsfere de alginat în timpul expunerii la suc gastric simulat (Albertini et al., 2010; Anal 

and Singh, 2007; Annan et al., 2008; Brinques and Ayub, 2011; Krasaekoopt et al., 2004). 

Cu atât mai mult, un strat de chitosan aplicat microsferelor de alginat asigură o protecție mai 

bună pentru celulele probiotice încorporate (Chavarri et al., 2010), pentru că, în momentul 

imersării microsferelor în SIJ are loc o reacție de schimb ionic (Murata et al., 1999).  

Un efect similar a fost observat în studiul de față, deși studiile raportate în literatură 

nu prezintă consecvență în ceea ce privește procedura de încapsulare raportată. 

1.3. CONCLUZII  

Studiul rezumă co-încapsularea Lactobacillus plantarum cu suc verde de lucernă, în 

concentrații diferite, în comparație cu celulele probiotice libere, și supraviețuirea acestora 

după trecerea pe mediul gastrointestinal simulat. 

Concluzile capitolului sunt:  

 Sucul verde de lucernă a fost obținut cu succes în laborator (randament de 30% ), 

cu un procentaj de cenușă de 5,3%.  

 Dimensiunea microsferelor ce conțin Lactobacillus plantarum varează de la 1110 

µm (pentru microsferele fără înveliş/coating) la 1269 µm (pentru cele învelite cu 

chitosan).  

 Imaginea SEM a arătat structura morfologică a microsferelor de alginat care 

conțin Lactobacillus plantarum. Celulele probiotice au putut fi observate în 

matricea de alginat.  

 După expunerea la SGJ, cel mai înalt nivel de supraviețuire a fost observat pentru 

eșantionul în care Lactobacillus plantarum a fost incorporat cu LGJ 20%.  

 Cea mai eficientă formulă pentru protecția celulelor probiotice la trecerea în SIJ 

fost cel cu 20% LGJ după 60 minute de incubare. 
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CAPITOLUL 2 

 INFLUENȚA MATRICILOR FOLOSITE PENTRU ÎNCAPSULAREA 

PROBIOTICELOR ASUPRA PROPRIETĂȚILOR MICROSFERELOR ȘI A 

VIABILITĂȚII CELULELOR PROBIOTICE 

 

INTRODUCERE 

Scopul acestui studiu a fost găsirea formulei optime pentru încapsularea 

Bifidobacterium lactis 300B în microsfere de alginat, cu scopul de a obține proprietăți fizice 

și biochimice care să susțină viabilitatea celulelor încapsulate. Pentru aceasta s-au utilizat 

șapte tipuri de polimeri: trei tipuri de celuloză, două tipuri de amidon, dextrină și pululan.  

Obiective 

Ne-am propus să comparăm producția, eficiența încapsulării și proprietățile 

micrometrice ale microsferelor rezultate în urma încapsularii Bifidobacterium lactis 300B  în 

microsfere de tip alginat cu cei șapte polimeri diferiți propuși.  

S-au aplicat următoarele proceduri: 

 Liofilizarea microsferelor pentru o durată de depozitare îndelungată.  

 Determinarea viabilității celulelor probiotice după liofilizare.  

 Determinarea supraviețuirii probioticului încapsulat și liofilizat după 3, 6, 9 și 15 

zile la temperatura camerei și respectiv la 4 ºC.  

 

2.1. MATERIALE ȘI METODE 

2.1.1. Polimeri utilizati ca și material de umplere  

Alginatul Manguel GMB a fost achiziționat de la FMC, amidonul BR-07 și amidonul 

BR-08 de la Brace, dextrina cristalină de la Sigma, Na-CMC de la Dow Chemicals, 

hidroxipropil metilceluloza de la Harke Pharma, celuloza microcristalină Viva-pur 105 

(MCC) de la Rettenmayer și pululan de la Hayashibara. Acești polimeri au fost utilizați 

pentru obținerea a șapte tipuri diferite de microsfere de alginat. Clorura de calciu a fost 

achiziționată de la Brenntag, fosfatul de sodiu de la Merck, mediu selectiv agar pentru 
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Bifidobacteria și peptona de la Sigma-Aldrich. Toate soluțiile și materialele au fost 

sterilizate la 121 °C timp de 15 min. 

2.1.2. Pregătirea microorganismelor, mediul și condițiile de creștere 

Bifidobacterium lactis 300B a fost probioticul utilizat, sub formă de pulbere liofilizată 

achiziționată de la Howaru, Germania. Înainte de fiecare experiment s-a realizat un test al 

viabilității celulelor probiotice.  

2.1.3. Încapsularea B. lactis 300B în microsfere de alginat 

S-a utilizat 75 g/L, B. lactis 300B, 15 g/L alginat (FMC, Norvegia) și 15 g/L din 

fiecare material de umplere discutat la 2.1.1. Pentru obținerea microsferelor s-a utilizat un 

Sferizator M, tip 2002SP-AE5-D0 la Brace GmbH Germania. Microsferele obținute au fost 

lăsate 30 minute în baia de întărire CaCl2 40 g/L (Brenntag, Australia). În Tabel 2 sunt 

prezentate formulele de încapsulare a probioticului B. lactis 300B și codificările acestora.  

Tabel 2 

Formulele de încapuslre a probioticului Bifidobacterium lactis 300B și codificările acestora 

 Material de umplere Codificare 

 

Microsfere obținute din 

alginat 1.5% (m/v) și 

diferite materiale de 

umplere 1.5% (m/v) 

HPMC AHPMC 

Na CMC ACMC 

MCC  AMCC 

Amidon BR-07  AS07 

Amidon BR-08  AS08 

 Dextrină  AD 

Pululan  AP 

 

2.1.4. Proprietățile mixului de alginat – material de umplere 

Densitatea mixului alginat – material de umplere a fost calculată conform formulei:    

(1) ρ = m/V   g/cm
3 

unde (m) este masa și (V) reprezintă volumul. 

Vâscozitatea s-a determinat cu ajutorul vâscozimetrului HAAKE VT-02 

(ThermoFisher, Germania) la 23 ± 1°C. Tensiunea de suprafață a fost considerată aceeași 

pentru toate cele șapte probe, iar valoarea acesteia a fost luată din literatură (Chan et al., 

2011a). 
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2.1.5. Eficiența încapuslării probioticului B. lactis 300B  

Eficiența încapsulării B. lactis  în microsferele proaspăt obținute a fost determinată 

conform metodologiei descrise de literatură (Sandoval-Castilla et al., 2010) cu mici 

modificări după cum urmează:  

(1) Eficiența încapsulării = (a×F/b) ×100 (UFC/g), unde ”a” reprezintă UFC/g în 

microsfere, și ”b” este UFC/g în mixul de alginat cu biopolimer iar ”F” este factorul de 

sfericitate F=0.70 (Aste and Weaire, 2008). 

2.1.6. Determinarea dimensiunii și formei microsferelor 

Dimensiunea microsferelor a fost determinată conform metodologiei lui Chan și 

colab. (Chan et al., 2011b). 

Diametrul teoretic al picăturii desprinse: Dl(T) (mm): (2) DI(T)= (6dTγ/ρg)
1/3

, unde dT 

este diametrul duzei (mm); γ este tensiunea de suprafață (g/s
2
); ρ este densitatea (g/mm

3
); și 

g este accelerația gravitațională (mm/s
2
). 

Diametrul corect al picăturii desprinse, Dl(C) (mm): (3) Dl(C) = kLF * Dl(T), unde kLF 

este factorul de pierdere în lichid, kLF = 0.98−0.04dT. 

Diametrul corect al microsferelor de alginat după gelifiere, Db(C) (mm): (4) Db(C) = 

kSF(gelifiere) * Dl(C), unde kSF este factorul de contractare atribuit procesului de gelifiere, 

considerat kSF(gelifiere) = 0.88 (Chan et al., 2011b).  

Reducerea dimensiunii după liofilizare a fost calculată conform formulei: (5) 

kSF(liofilizare) =(Db − Db(liofilizare))/Db, și kSF(liofilizare) este factorul de contractare atribuit 

procesului de liofilizare; Db este diametrul microsferelor înainte de liofilizare, obținut 

conform metodologiei descrise mai sus (mm); și Db(liofilizare) diametrul microsferelor obținute 

după liofilizare (mm). 

2.1.7. Determinarea formei microsferelor 

Forma microsferelor a fost cuantificată cu ajutorul factorului de sfericitate (SF), dat 

de următoarea ecuație: Factor de sfericitate (6) (SF) =(dmax – dmin)/(dmax + dmin), unde dmax 

este diametrul cel mai mare și dmin este cel mai mic diametru perpendicular pe dmax. Pentru 

fiecare determinare s-au utilizat douăzeci de microsfere. 
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2.1.8. Liofilizarea microsferelor 

Microsferele obținute au fost tratate termic la -18°C după care au fost liofilizate 

utilizând liofilizatorul VaCo 5, Zirbus (Germania) cu următorii parametrii: -50 °C, 0.05 mbar 

timp de 24h. Probele au fost analizate imediat și la intervale de 3, 6, 9 și 15 zile de 

depozitare la 23±1°C, respectiv 4±1°C.  

2.1.9. Determinarea densității în vrac, tasată și capacitatea de curgere  

Densitatea în vrac (ρBD) a microsferelor obținute a fost determinată cu ajutorul unui 

cilindru gradat în care a fost introdusă o cantitate cunoscută de microsfere (mp). Aceasta a 

fost calculată cu ajutorul formulei: 

(7) ρBD =mP/vB  unde (mp) este masa, iar (vb) volumul. 

Densitarea tasată (ρTD) a fost calculată ca și densitatea în vrac, cu mențiunea că 

cilindrul a fost supus vibrațiilor până s-a obținut un volum constant (vt).  

Raportul Hausner a microsferelor a fost determinat conform formulei: (8) Hausner 

ratio = ρTD/ρBD. Acest raport este un parametru care influențează invers proporțional 

capacitatea de curgere a microsferelor.  

2.1.10. Viabilitatea B. lactis 300B înainte și după încapsulare și liofilizare  

Viabilitatea B. lactis 300B înainte și după încapsulare și liofilizare a fost determinată 

folosind metoda numărării pe plăci de agar selectiv BSM (Sigma-Aldrich, Germania). După 

dizolvarea microsferelor în citrat de sodiu (20 g/L), pH=7.3, s-au realizat diluții succesive cu 

ser fiziologic (8.5 g/L). Din ultimele trei diluții, s-a utilizat câte 1 ml pentru incubare pe 

placa Petri. Operațiunile s-au efectuat în triplicat. După incubare timp de 72 h la 37 °C în 

recipiente anaerobe (Sigma-Aldrich, Germania) s-a calculat numărul de unități formatoare de 

colonii (UFC). Pentru calculeșe ulterioare rezultatele au fost exprimate în log10 UFC/g. 

  Supraviețuirea probioticului B. lactis în fiecare probă liofilozată a fost determinată cu 

ajutorul formulei: (9) Supraviețuirea = (n/n0), unde “n0” reprezintă numărul de celule 

probiotice viabile per gram microsfere înainte de liofilizare, iar “n” reprezintă numărul de 

celule probiotice viabile din microsferele liofilizate, determinat imediat după liofilizare 

(Simpson et al., 2005).  
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2.1.11. Testul stabilității microsferelor liofilizate  

 Stabilitatea celulelor probiotice în microsferele liofilizate, după 3, 6, 9 și 15 zile de 

depozitare la temperatura camerei, respectiv la 4 °C, a fost determinată prin calculul 

raportului dintre UFC/g microsfere depozitate la intervalele amintite / UFC/g microsfere 

imediat după liofilizare.  

2.1.12. Analiza statistică  

Valorile medii și deviația standard au fost calculate, din date obținute în triplicat, cu 

ajutorul programului Graph Prism Versiunea 4.0 (Graph Pad Software Inc., San Diego, CA, 

USA). Pentru determinarea dimensiunilor, calculele s-au realizat în Microsoft Excel 2010. 

2.2. REZULTATE ȘI DISCUȚII  

2.2.1. Randamentul de încapsulare și eficiența încapsulării  

În vederea producției la scară industrială, s-au testat diverși parametrii de producție 

pentru fiecare tip de combinație de polimeri în parte. S-a concluzionat că producția de 

microsfere, în ceea ce privește cantitatea și calitatea, este influențată de tipul de polimer 

folosit alături de alginat, ca și material de umplere. Producția de 600 g/h, valoarea medie 

obținută în studiul de față, este un rezultat ușor realizabil. Încercări ulterioare pentru a obține 

valori de producție mai mari, care să varieze de la 3.6 kg/h la 10 kg/h, pot fi obținute cu 

ușurință, fără modificări considerabile. După cum poate fi remarcat în Fig. 4, cea mai mare 

rată de producție este observată pentru probele AS08, AP și AS07, în această ordine.  
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Fig. 4 Producția (g/h) microsferelor ce au ca 

matrice principală alginatul în combinație cu diverși 

polimeri. ((●) proba AHPMC, (■) proba ACMC, (▲) 

proba AMCC, (▼) proba AS07, (♦) proba AS08, (◙) 

proba AD, (◘) proba AP). (pentru abrevieri vezi 

Error! Reference source not found.). 

Fig. 5 Eficiența încapuslării 

în microsfere de alginat, în corelație 

cu tipul de polimer folosit în 

combinație cu matricea de alginat. 

 

Cantitatea de microsfere produse pentru probele AHPMC a fost de 580 g/h, ACMC-

537,4 g/h și AD-552,4 g/h, valori similare, în timp ce proba AMCC- 441 g/h, a  demonstrat 

cea mai mică rată de producție.  

O capacitate de încapsulare ridicată a fost observată la toate cele șapte probe (Fig. 5), 

cu valori cuprinse între 57.20% și 69.96%. Studiile de specialitate (Jyothi et al., 2010; Reid 

et al., 2005) corelează eficiența încapsulării cu pierderile de viabilitate în microsfere 

existentă imediat după încapsulare. Tipul polimerului utilizat influențează eficiența 

încapsulării prin factorul de contractare și prin legăturile lanțurilor polimerice. Cea mai mare 

eficiență a fost înregistrată la probele AHPMC, AP și AS07. Datorită proprietăților fizico- 

chimice obținute în cazul microsferelor ce conțin hidroximetil propilceluloză, pululan și 

amidon, acțiunea alginatului a fost susținută și ameliorată. Microsferele la care s-a utilizat ca 

materiale de umplere celuloza mirocristalină (proba AMCC) și respectiv dextrina (proba 

AD) au înregistrat cele mai scăzute valori ale eficienței de încapsulare. Restul probelor, 

respectiv cele în care s-au utilizat celelalte două tipuri de celuloză și amidonul BR-08 au 

înregistrat tendințe similare. Rezultatele obținute cu privire la eficiența încapsulării pentru 

probele în care s-au utilizat diferitele tipuri de celuloză și amidon sunt în acord cu cele 

raportate anterior de Nochos și colab. (Nochos et al., 2008) și Sultana și colab. (Sultana et 

al., 2000).  

2.2.2. Proprietățile mixului alginat-material de umplere. Dimensiunea și forma 

microsferelor 

Media dimensiunii celor șapte tipuri de microsfere a variat între 1,054 și 1,066 mm. 

După cum poate fi observat în Tabel 3, procesul de formare a picăturii și a celui de gelifiere 

prezintă tendințe similare pentru toate probele, în ceea ce privește dimensiunea. Cu atât mai 
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mult se poate observa o diminuare a microsferelor după gelifiere, în comparație cu picătura 

desprinsă.  

Tabel 3 

Densitatea și vâscozitatea amestecului, dimensiunea duzei și diametrele calculate pentru 

fiecare probă 

Probe Densitatea 

(g /cm3) 

Vâscozitatea 

(mPa·s) 

Diametrul 

nozzle (mm) 

Diametrul 

teoretic al 

picăturii 

desprinse (mm) 

Diametrul 

corectat al 

picăturii 

desprinse (mm) 

Diametrul 

corectat al 

microsferelor 

după gelifiere 

(mm) 

Diametrul 

experimental al 

microsferelor după 

gelifiere (mm) 

AHPMC 

1,037±0.01 190±11.8  0.3  

1,2248 1,1907 

 

1,099 

 

1,0668 

ACMC 

1,040±0.01 490±20.6  0.3  

1,2061 1,1765 

 

1,084 

 

1,0539 

AMCC 

1,039±0.015 260±23.2  0.3  

1,2166 1,1827 

 

1,092 

 

1,0596 

AS07 

1,038±0.018 255±17.61  0.3  

1,2169 1,183 

 

1,090 

 

1,0599 

AS08 

1,027±0.019 250±18.9  0.3  

1,2208 1,1868 

 

1,095 

 

1,0633 

AD 

1,019±0.01 248±16.8  0.3  

1,224 1,1899 

 

1,097 

 

1,0661 

AP 

1,017±0.014 310±12.4  0.3  

1,2158 1,1819 

 

1,091 

 

1,0589 

Valorile reprezintă medii (n =3) ± deviația standard  

Factorii responsabili pentru influența dimensiunii microsferelor sunt: vâscozitatea 

soluției de polimeri, diametrul duzei folosite și distanța dintre punctul de ieșire al picăturii și 

baia de întărire (Anal et al., 2003; Anal and Singh, 2007; Anal and Stevens, 2005) și metoda 

de încapsulare folosită (Grabnar and Kristl, 2011). În studiul de față s-a utilizat același tip de 

duză (nozzle). Se poate totuși remarca o relație între vâscozitatea soluției de polimer și 

dimensiunea microsferelor obținute. Proba AHPMC, cea mai puțin vâscoasă dintre probe, cu 

o vâscozitate de 190 mPa a prezentat cel mai mare diametru, 1.0668 mm. Acest tip de 

corelație, între vâscozitatea soluției de polimer și dimenisunea microsferelor este susținută și 

de alte studii (Chan et al., 2011b; Chandramouli et al., 2004). Tendințe similare au putut fi 

remarcate pentru probele AD, AS07, AS08, ACMC și AP, fără diferențe semnificative nici 

pentru valorile vâscozităților, nici pentru diametrele microsferelor.  

În procedeul de obținere a microsferelor, picătura este formată cu ajutorul unui sistem 

de vibrare. După ce picătura a fost formată, aceasta este desprinsă cu ajutorul vibrației și 

ajunge în baia de întărire unde leagă ioni, fenomen atribuit efectului de contracție ce apare în 
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procesul de formare a gelului. Diametrele microsferelor obținute experimental, după gelifiere 

au fost relativ apropiate cu cele determinate prin calculele matematice (Tabel 3). 

Studii anterioare (Donati et al., 2005) au arătat faptul că, factorul de contractare, poate 

fi utilizat pentru a corecta diametrul microsferelor după gelifiere. Chan și colab. (Chan et al., 

2011a) au demonstrat că un amestec de polimeri cu o vâscozitate redusă a generat un factor 

de contractare ridicat. În conformitate cu ce a fost amintit în literatură, această tendință a fost 

remarcată și în studiul de față ( 

Fig. 6). Factorul de contractare cu valoarea cea mai ridicată a putut fi observat la 

probele AHPMC și AD, probele a căror vâscozitate a mixului de polimeri a fost cea mai 

scăzută. Factorul de contractare cu cea mai scăzută valoare a fost atribuit probelor ACMC și 

AP, vâscozitatea mixului de polimeri fiind invers proporțională cu acesta (Nienaltowska et 

al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Efectul vâscozității și factorul de contractare asupra microsferelor de alginat 

liofilizate. 

Forma microsferelor a fost determinată cu ajutorul factorului de sfericitate (SF). O 

sferă are o valoare a factorului de sfericitate egală cu 0, în timp ce obiectele alungite au 

valori ale factorului de sfericitate ce tind spre 1. În conformitate cu cele susținute de Goh și 

colab. (Goh et al., 2012), o concentrație ridicată a polimerului utilizat în procesul de 

încapsulare induce o sfericitate ridicată a microsferelor obținute. În studiul de față, toate 

microsferele obținute au prezentat forme sferice indiferent de tipul de polimer folosit alături 

de alginat. Procesul de liofilizare a indus o deformare a structurii microsferelor, deformare 
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cauzată de sublimarea apei din matricea de polimer. Acest fapt a dus la obținearea de 

”microsfere” cu formă neregulată și nepredictibilă, fapt subliniat și de alte studii  (Chan et 

al., 2011b; Rassis et al., 2002; Zohar-Perez et al., 2004). Cu toate acestea, s-a putut remarca 

o atenuare a deformării care a fost corelată cu tipul de polimer folosit alături de alginat. În 

Tabel 4 sunt prezentate valorile factorului de sfericitate a microsferelor liofilizate.  

Tabel 4 

Factorul de sfericitate (SF) a microsferelor liofilizate 

Proba AHPMC ACMC AMCC AS07 AS08 AD AP 

 (SF) 0.203±0.003 0.149±0.008 0.092±0.009 0.157±0.005 0.154±0.005 0.183±0.003 0.103±0.004 

Valorile sunt medii (n =3) ± deviația standard  

 

2.2.3. Densitatea în vrac, tasată și capacitatea de curgere a microsferelor 

liofilizate 

În general, eficiența încapsulării este considerată un parametru al calității 

microsferelor uscate. Cu toate acestea, alți parametrii ai calității microsferelor liofilizate sunt 

densitatea în vrac, densitatea tasată și raportul Hausner care relevă capacitatea de curgere 

(Kennedy and Panesar, 2006). Tabel 5 descrie rezultatele acestor parametrii.  

Valorile densității în vrac au variat de la 0.18 la 0.28 g/cm
3
. După cum este foarte 

bine cunoscut, un produs uscat cu o valoare ridicată a densității în vrac ocupă un volum mai 

redus decât un produs ce are o valoare mică a densității în vrac.  

Densitatea tasată este densitatea în vrac după aplicarea unui proces de compactare. 

Valorile obținute pentru această densitate au variat de la 1.20 la 0.32 g/cm
3
. Cele mai ridicate 

valori ale densității tasate s-au înregistrat pentru probele AMCC, AP, ACMC și AS07. 

Pentru taote problele desnitatea tasată a fost mai mare decât cea în vrac. S-a putut remarca, 

de asemenea o corelație între densitățile probelor și vâscozitatea amestecului de polimeri din 

care s-au obținut microsferele. Această corelație este susținută și de literatură (Chan et al., 

2011b). 

Tabel 5 

Densitatea în vrac, densitatea tasată și capacitatea de curgere a microsferelor liofilizate 

obținute din alginat și material de umplere (pentru abrevieri vezi Tabel 2) 
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Valorile reprezintă medii (n =3) ± deviația standard  

Raportul Hausner poate fi definit ca fiind raportul dintre densitatea tasată și cea în 

vrac (Kennedy and Panesar, 2006).  

O valoare ridicată a raportului Hausner indică faptul că materialul nu are capacitatea 

de curgere ușoară. O valoare a raportului mai mică de 1.5 a fost folosită pentru a indica o 

capacitatea bună de curgere (Thalberg et al., 2004). În studiul de față probele au demonstrat 

un potențial ridicat de curgere liberă, înregistrând valori ale raportului Hausner între 1.07 și 

1.16. Cea mai mare valoarea a fost observată în dreptul probei AMCC, demonstrând o 

frecare interparticulară ridicată. Cele mai scăzute valori ale raporului s-au înregistrat la 

probele AHPMC și AP, dar nu au fost diferențe semnificative între cele șapte probe. Chan și 

colab. (Chan et al., 2011b) au corelat valorile raportului Haunsner cu concentrația 

polimerului utilizat ca și material de umplere. În studiul prezent diferențele nesemnificative 

pot fi atribuite faptului că nu s-au înregistrat diferențe notabile în ceea ce privește 

dimensiunea microsferelor obținute. 

2.2.4. Supraviețuirea B. lactis 300B în microsferele obținute 

Tehnica de încapsulare influențează capacitatea de încapsulare. Cantitatea de celule 

probiotice încapsulate a fost calculată cu ajutorul fracției ce are ca numărător numărul de 

celule probiotice în microsferă imediat după încapsulare și ca numitor numărul de celule 

probiotice din mixul de polimeri.  

În conformitate cu datele prezentate în  

Probe Densitatea în vrac (g/cm
3
) Densitatea tasată (g/cm

3
) Capacitatea de curgere (kg/s) 

AHPMC 0.18 ± 0.015 0.20 ± 0.013 1.06 ± 0.003 

ACMC 0.26 ± 0.014 0.28 ± 0.019 1.07 ± 0.005 

AMCC 0.27 ± 0.016 0.32 ± 0.021 1.16 ± 0.008 

AS07 0.25 ± 0.019 0.26 ± 0.017 1.09 ± 0.002 

AS08 0.20 ± 0.014 0.21 ± 0.016 1.13 ± 0.001 

AD 0.19 ± 0.013 0.21 ± 0.015 1.09 ± 0.004 

AP 0.28 ± 0.011 0.30 ± 0.019 1.06 ± 0.006 
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Fig. 7, supraviețuirea celulelor probiotice după procesul de încapsulare a scăzut 

pentru toate cele șapte probe. Se poate remarca o influență a matricilor folosite asupra 

viabilității, înregistrându-se valori diferite (exprimate în log10 UFC/g). Procedeul de 

încapsulare a fost același pentru toate cele șapte probe. În literatură (Rodriguez-Huezo et al., 

2007), este raportat faptul că, în procesul de încapsulare se poate obține o rată a viabilității 

ridicată pentru probioticul B. lactis prin protecția imediată a acestuia împotriva acțiunii 

oxigenului. Proprietatea specifică a polimerului pululan de a forma un film protector ce 

asigură această protecție este raportată de literatură (Leathers, 2003; Singh et al., 2008).  

Această afirmație susține rezultatele obținute în studiul de față.  

 

 

Fig. 7 prezintă rata de supraviețuire a celulelor probiotice, determinată în condiții 

similare pentru toate cele șapte probe. Se poate observa că proba AP, unde polimerul pululan 

a fost utilizat, înregistrează cea mai ridicată valoare 10
13 

UFC/g imediat după încapsulare. 

Microsferele unde HPMC (hidroxipropil metilceluloza) a fost utilizată, prezintă, după proba 

AP, cea mai ridicată valoare  10
12 

UFC/g în comparație cu media celorlalte probe 10
9 

UFC/g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Viabilitatea B. lactis 300B în suspensie și în cele șapte tipuri de microsfere de 

alginat, exprimată în log10 UFC/g. 
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Numărul celulelor probiotice viabile din microsferele proaspăt obținute influențează 

numărul de celule viabile din produsul final. Unele studii (Capela et al., 2007; Chan et al., 

2011b) corelează viabilitatea celulelor încapsulate, imediat după procesul de încapsulare, cu 

proprietățile fizice ale microsferelor. Rezulatele acestui studiu, cad undeva la mijloc, pentru 

că probele HPMC, AP și AS08 (în această ordine) au înregistrat cele mai bune valori ale 

proprietăților fizice, în timp ce, cea mai bună rată de supraviețuire după procesul de 

încapsulare a fost observată la proba AP. În acest caz, proprietatea polimerului pululan de a 

conferi protecție față de mediul extern (ex. oxigen) a avut o influență mai mare decât 

proprietățile fizice ale microsferelor (ex. sfericitate, dimensiune). 

2.2.5. Viabilitatea după liofilizare 

După liofilizare, reducerea greutății microsferelor a fost mai mare de 92% pentru 

toate probele. Pentru că cele mai bune rezultate s-au observat la probele AP și AHPMC, în 

continuare s-a determinat rata de supraviețuire a probioticului  B. lactis 300B doar în 

microsferele de tip AP și AHPMC liofilizate. 

Procesele de deteriorare apărute în urma liofilizării sunt cauzate de cristalele de 

gheață mari care sparg membrana celulelor. Acest proces afectează negativ viabilitatea 

probioticului în procesul de liofilizare, fapt ce poate fi observat în Fig. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Viabilitatea probioticului B. lactis 300B înainte și după aplicarea liofilizării 

pentru probele AHPMC (alginat-celuloză HPMC) și AP (alginat-pululan). 
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Numărul de celule probiotice viabile încapsulate și liofilizate s-a determinat prin 

dividerea numărului de celule viabile după liofilizare la numărul de celule viabile inițial. La 

ambele probe s-a observat o rată ridicată de supraviețuire a probioticului B. lactis. Această 

rată ridicată de supraviețuire se datorează peretelui celular și membranei celulelor probiotice 

ce aparțin Bifidobacterium (Carvalho et al., 2004). S-a înregistrat o pierdere a viabilității de 

14.16% și 17.98% pentru probele AHPMC, respectiv AP imediat după procesul de 

liofilizare. În procesul de liofilizare a celulelor probiotice aparținând probioticului 

Bifidobacteria, conform literaturii (Capela et al., 2006) se pot înregistra piederi de până la 

77.78%.  

2.2.6. Supraviețuirea celulelor probiotice în microsferele liofilizate 

Supraviețuirea B. lactis 300B în microsferele de tip AP și AHPMC a avut tendința să 

scadă de-a lungul perioadei de depozitare. Viabilitatea probioticului în microsfere de alginat-

pululan a fost menținută la 10
10

 UFC/g după 15 zile la temperatura camerei și respectiv 4°C. 

Pentru microsferele alginat-HPMC s-au înregistrat valori de 10
7
 UFC/g după 15 zile la 

temperatura camerei și 10
9
 UFC/g după 15 zile la 4°C (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Supraviețuirea probioticului în microsferele liofilizate după 3, 6, 9 și 15 zile de 

depozitare la temperatura camerei, respectiv la 4°C. Simboluri: (●) 4 ºC microsfere de 

alginat-pululan, (■) temperatura camerei microsfere de alginat-pululan, (▲) 4 ºC microsfere 

de alginat-HPMC, (▼) temperatura camerei microsfere de alginat-HPMC. 

O temperatură apropiată de 0 °C duce în general la o supraviețuire mai mare, în 

comparație cu temperaturi mai ridicate de depozitare (Heidebach et al., 2009; Picot and 
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Lacroix, 2004; Weinbreck et al., 2010), pentru că, temperaturile reduse presupun și o 

cantitate mai redusă de reacții metabolice (Tanghe et al., 2003). Această tendință este 

observată și în studiul de față la microsferele liofilizate. Rezultatele studiului demonstrează 

că după 15 zile de depozitare la temperatura camerei și respectiv la temperatura de 

refrigerare, B. lactis 300B își menține vianbilitatea peste nivelul minim terapeutic 

recomandat (>10
7
 UFC/g). 

  

2.3. CONCLUZII 

S-au utilizat șapte tipuri de polimeri și anume: hidroxipropil metilceluloză (HPMC), 

sodiu-carboximetil celuloză (Na-CMC), microcristalin celuloză (MCC), amidon BR-07, 

amidon BR-08, dextrină și pululan, cu scopul de a dezvolta formula optimă pentru 

încapsularea Bifidobacterium lactis 300B în microsfere de alginat. Rezultatele au arătat că 

cea mai bună protecție pentru celulele probiotice încapsulate a fost înregistrată la probele 

unde pululan-ul și respectiv HPMC au fost utilizați. Aceste două tipuri dr microsfere au fost 

liofilizate, păstrate la temperatura camerei și la 4 ºC timp de 15 zile, perioadă în care 

viabilitatea a fost testată. Rezultatele finale au arătat că microsferele alginat-pululan au 

menținut viabilitatea probioticului peste nivelul minim recomandat  (>10
7
 UFC/g), chiar și 

după 15 zile. S-au discutat de asemenea și alți parametrii precum eficiența încapsulării, rata 

de producție și sfericitatea. 
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CAPITOLUL 3 

ÎNCAPSULAREA PROBIOTICULUI BIFIDOBACTERIUM LACTIS 300B ȘI 

TESTAREA VIABILITĂȚII ACESTUIA ÎNAINTE ȘI DUPĂ ÎNCAPSULARE, 

COATING ȘI LIOFILIZARE 

 

Scopul acestui studiu a fost de a dezvolta un sistem inovativ de protecţie a celulelor 

probiotice Bifidobacterium lactis 300B bazat pe încapsulare în matrice de alginat-pululan şi 

învelirea microsferelor cu trei biopolimeri diferiți (aplicarea unui coating). În plus, au fost 

evaluate proprietăţile fizico-chimice ale microsferelor obținute şi liofilizate. S-a evaluat şi 

capacitatea microsferelor rezultate de a proteja celulele probiotice în timpul expunerii la 

diferite temperaturi şi intervale de timp. 

Obiective 

 Pregătirea formulei de încapsulare a celulelor probiotice Bifidobacterium lactis 

300B în matrice de alginat-pululan (AP). 

 Aplicarea a trei tipuri de coating-uri pe microsferele de alginat-pululan 

obținându-se astfel alte trei tipuri diferite de microsfere ce încorporează 

Bifidobacterium lactis 300B.   

 Utilizarea metodei liofilizării pentru stabilizarea celulelor probiotice din 

microsfere astfel încât să se asigure doza terapeutică minimă după intervalul de 

timp propus și la diverse temperaturi. 

Monitorizarea rezultatelor s-a realizat prin următoarele metode:  

 Eficiența coating-ului s-a observat cu ajutorul unui microscop optic. 

 Analiza comparativă a ratei de supraviețuire a celulelor probiotice după 

încapsulare și învelire (coating cu un strat exterior de chitosan). 

 Analiza comparativă a viabilității celulelor probiotice încapsulate în microsfere 

cu și fără coating, în mediu gastrointestinal simulat. 
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3.1. MATERIALE ȘI METODE 

3.1.1. Materiale 

Alginat Manguel GMB a fost achiziționat de la FMC, Norvegia. Chitosanul și 

gelatina, clorura de calciu, pululanul, E-poli-L-lisina, glutaraldehida și fosfatul de sodiu au 

fost achiziționate de la Merk (Germania). S-au utilizat de asemenea, mediu agar selectiv 

(BSM) și peptonă achiziționate de la Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Germania). 

3.1.2. Tulpina probiotică 

Tulpina probiotică utilizată în experiment a fost Bifidobacterium lactis 300B, sub 

formă liofilizată, achiziționată de la Howaru. Înainte de fiecare experiment s-a testat 

viabilitatea pudrei probiotice. 

3.1.3. Pregătirea microsferelor de alginat-pululan 

Microsferele au fost obținute aseptic prin folosirea unui Sferizator M, tip 2002SP-

AE5-D0 la Brace GmbH Germania cu o dimensiune a duzei de 300 µm, și mixate în clorură 

de calciu (40 g/L). Înainte de încapsulare a fost utilizat vâscozimetrul Haake VT-2 pentru 

determinarea vâscozității amestecului obținut. Condițiile utilizate în procesul de încapsulare 

au fost: 15 g/L alginat, 75 g/L B. lactis 300B sub formă liofilizată, și 15 g/L pululan.  

Eficiența încapsulării a fost determinată în conformitate cu metoda descrisă de 

Sandoval-Castilla și colab. (Sandoval-Castilla et al., 2010) cu mici modificări după cum 

urmează: 

Eficiența încapsulării = (a×F/b) ×100 (UFC/g), unde ”a” reprezintă UFC/g în 

microsfere, și ”b” este UFC/g în mixul de alginat cu biopolimer, iar ”F” este factorul de 

sfericitate F=0.70 (Aste and Weaire, 2008). 

3.1.4. Dimensiunea microsferelor  

Diametrul teoretic și cel corectat al microsferelor AP ce conțin B. lactis 300B a fost 

determinat folosind metoda descrisă de Chan și colab. (Chan et al., 2011b). Forma 

microsferelor a fost determinată cu ajutorul factorului de sfericitate (SF), dat de formula:  

Factorul de sfericitate (SF) =dmax – dmin/dmax + dmin, unde dmax reprezintă diametrul 

cel mai mare, iar dmin reprezintă cel mai mic diametru determinat perpendicular pe dmax. 
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3.1.5. Aplicarea coating-ului pe microsferele de alginat-pululan  

Pe microsferele de alginat-pululan au fost aplicate trei tipuri de coating-uri, 

obținându-se astfel trei tipuri noi de microsfere.  

1) Pentru primul coating s-a folosit o soluție 0.8 g/L E-poli-L-lisină și 1 g/L alginat 

(coating 1). Microsferele proaspăt obținute și spălate au fost imersate în soluția de E-poli-L-

lisină sub agitare continuă, timp de 30 minute, după care microsferele au fost separate din 

soluție și limpezite cu soluție sterilă de NaCl. Următorul pas a constat în aplicarea coating-

ului de alginat, prin imersarea microsferelor în soluția de alginat 1g/L timp de 30 minute sub 

continuă agitare. Ultimul pas a constat în limpezirea microsferelor. 

2) Chitosan coating (coating 2): microsferele de alginat-pululan, proaspăt spălate au 

fost imersate în soluție 1g/L chitosan timp de 30 minute, după care au fost spălate cu soluție 

sterilă de NaCl.  

3) Gelatina legată chimic (coating 3): microsferele de alginat-pululan  au fost imersate 

în soluție de gelatină 100 g/L, timp de 60 minute la 32 ºC în raport de 1:1.5 (m/m), sub 

agitare continuă. Următorul pas a constat în separarea microsferelor de soluția de gelatină și 

imersarea acestora, timp de 2 minute în soluție de glutaraldehidă (5 g/L), după care au fost 

spălate cu soluție NaCl (0,85 g/L) sterilă.  

3.1.6. Procesul de liofilizare  

Microsferele obținute au fost tratate termic la -18 °C după care au fost liofilizate 

utilizând liofilizatorul VaCo 5, Zirbus (Germania) cu următorii parametrii: -50 °C, 0.05 mbar 

timp de 24h. Probele au fost analizate imediat ce procesul de liofilizare a fost complet. 

3.1.7. Viabilitatea celulară 

Determinarea numărului de celule probiotice B. lactis 300B viabile a fost realizat 

înainte și după încapsulare, după aplicarea coating-urilor și respectiv după procesul de 

liofilizare. Eliberarea celulelor încapsulate s-a realizat prin imersarea acestora în soluție de 

fosfat buffer cu pH 7.4±0.2. În continuare s-au realizat diluții succesive în apă peptonată 

(peptonă 1g/L, clorură de sodiu 5g/L și Tween 80 ml/L). O canitate de 1 ml din ultimele trei 

diluții a fost folosită pentru determinarea celulelor probiotice viabile prin cultivarea lor pe 

mediu agar nutritiv. Incubarea plăcilor Petri inoculate s-a realizat la 37 ºC timp de 72 h, după 
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care s-au numărat unitățile formatoare de colonii. Rezultatele au fost exprimate în log10 

UFC. Toate deretminările s-au efectuat în triplicat. 

3.5.8. Evaluarea eliberării celulelor probiotice B. lactis 300B în mediu intestinal 

simulat 

Mediul intestinal a fost simulat de buffer-ul fosfat care a fost utilizat pentru eliberarea 

celulelor probiotice din interiorul microsferelor. Primul experiment s-a realizat în fosfat 

buffer cu un pH de 5.5±0.2 fără a se observa dezintegrarea microsferelor. Pentru simularea 

mediului intestinal s-a modificat pH-ul buffer-ului până la 7.4±0.2, cu ajutorul unei soluții 

sterile de hidroxid de sodiu. 

3.1.9. Analiza statistică 

Analiza statistică a fost realizată au ajutorul programului statistic Graph Prism 

Version 4.0 (Graph Pad Software Inc., San Diego, CA, USA). Dimensiunile microsferelor au 

fost calculate cu ajutorul programului Microsoft Excel 2010. 

 

3.2. REZULTATE ȘI DISCUȚII  

3.2.1. Caracterizarea procesului de încapsulare  

Producția de microsfere s-a realizat la scară de laborator, obținându-se o producție 

medie de 11.56 g/min microsfere alginat-pululan. Caracteristicile microsferelor obținute au 

fost influențate de vâscozitatea mixului folosit și de parametrii procesului de încapsulare 

(Chan et al., 2009). 

3.2.2. Caracterizarea microsferelor. Eficiența încapsulării  

Forma și dimenisunea microsferelor obținute s-a determinat cu ajutorul unui 

microscop optic. 

În Tabel 6 sunt prezentate dimensiunile celor patru tipuri de microsfere, respectiv 

randamentul de încapsulare în microsferele de alginat-pululan. Diametrul mediu al 

microsferelor peste care s-a aplicat coating-ul a fost semnificativ (p<0.05) mai mare în 

comparație cu microsferele fără coating. După cum se poate observa în Fig. 10 coating-ul 

influențează atât forma cât și dimeniunea microsferelor. 
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Tabel 6 

Dimensiunea și randamentul de încapsulare pentru microsferele cu și fără coating  

Tipul de microsferă Dimensiunea microsferelor (µm)  

(n=10) 

Randament încapsulare (%) 

(n=10) 

Alginat-Pululan 1110.5±12.7
a
 66.87±0.28 

După Coating 1 (polilisină-alginat) 1269.5±14.4
bd

 Nd 

După Coating 2 (chitosan) 1245±9.2
c
 Nd 

După Coating 3 (gelatină) 1275±5.9
d
 Nd 

Note: Valorile notate cu litere diferite pe coloană prezintă diferențe semnificative (p<0.05). 

nd –nedeterminat 

 

 

 

 

   

  a)                                 b)                                  c)                                d) 

Fig. 10 Imagine la microscop a celor patru tipuri de microsfere conținând B. lactis a) 

alginat-pululan; b) microsfere de alginat-pululan ce au un coating de alginat; c) microsfere 

de alginat-pululan ce au un coating de chitosan; d) microsfere de alginat-pululan ce au un 

coating de gelatină 

Încapsularea probioticului B. lactis în microsferele de alginat poate fi influențată de 

dimensiunea microsferelor, timpul de gelifiere în clorura de calciu, concentrația de celule 

viabile și a matricei de alginat (Chavarri et al., 2010). În literatură (Chavarri et al., 2010 

Mokarram et al., 2009)), este raportat faptul că randamentul de încapsulare (66,87±0,28) în 

microsferele de alginat-pululan este semnificativ mai mare față de cel obținut în cazul 

microsferelor de tip alginat-chitosan. 

3.2.3. Viabilitatea celulelor probiotice B. lactis 300B  

Este cunoscut faptul că, factori precum pH-ul, natura mediului de eliberare, prezența 

nutrienților și condițiile de incubare influențează viabilitate probioticului încapsulat (Özera 

et al., 2009). Viabilitatea probioticului B. lactis 300B încapsulat în microsfere de tip alginat-
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pululan, respectiv în microsferele alginat-pululan cu diverse coating-uri este reprezentată în 

Fig. 11. Pudra liofilizată de celule probiotice Bifidobacterium va conține atât celule viabile 

nedeteriorate cât și celule deteriorate. În condiții adecvate celulele vătămate se pot repara, 

astfel încât să devină viabile, ex. capabile să formeze colonii pe un mediu adecvat (Cui et al., 

2000). Eliberarea celulelor din microsferele de alginat-pululan cu coating de gelatină nu a 

fost posibilă. Se poate observa faptul că în urma procesului de încapsulare și respectiv al 

celui de aplicare a coating-ului, viabilitatea celulelor nu a fost afectată semnificativ. Celulele 

probiotice din microsferele de alginat-pululan au demonstrat cea mai mare rată de viabilitate 

11
5 

 UFC/g,  valoare similară observându-se în cazul microsferelor de alginat-pululan la care 

s-a aplicat un coating de alginat.  
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Fig. 11 Compararea viabilității celulelor probiotice după precesul de încapsulare și 

respectiv cel de aplicare a coating-ului (microsfere – alginat-pululan; coating 1 – microsfere 

de alginat-pululan cu coating de alginat; coating 2 - microsfere de alginat-pululan cu coating 

de chitosan; coating 3 - microsfere de alginat-pululan cu coating de gelatină). 

3.2.4. Efectul liofilizarii pe timp îndelungat asupra viabilității celulelor 

probiotice 

Stabilitatea viabilității celulelor probiotice B. lactis 300B în microsferele liofilizate pe 

parcursul a  3, 6, 9 și 15 zile la temperatura camerei și la 4 ºC poate fi observată în Fig. 12. 

 



Rezumatul Tezei de Doctorat 

 

XXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Stabilitatea viabilității celulelor probiotice în microsferele liofilizate pe 

parcursul a  3, 6, 9 și 15 zile la a) temperatura camerei și la b) 4 ºC (●) microsfere de alginat-

pululan, (■) microsfere de alginat-pululan coated cu alginat, (▲) microsfere de alginat-

pululan coated cu chitosan. 

Viabilitatea a fost menținută până la valoarea de 10
9
 UFC/g după aproximativ patru 

săptămâni de depozitare la temperatura camerei. Probele depozitate la temperatura de 

refrigerare au înregistrat valori medii mai ridicate ale viabilității probioticului încapsulat, 

trend remarcat și de alte studii din literatură (Cui et al., 2000; Saarela et al., 2011).  

3.2.5. Eliberarea celulelor probiotice B. lactis 300B  în mediul intestinal simulat 

După 20 minute expunere la continuă agitare în mediu fosfat buffer (pH 7,4) toate 

probele s-au dezintegrat și eliberarea celulelor încapsulate a avut loc, exceptând proba unde 

coating-ul s-a realizat cu gelatină. Microsferele de alginat-pululan care au avut gelatina ca și 

coating nu s-au dezintegrat nici în mediul acid, nici în mediul bazic, după 24 h  

 

3.3 CONCLUZII 

 Încapsularea probioticului B. lactis 300B s-a realizat în matrice de aginat-pululan, 

obținându-se rezultate optime în ceea ce privește randamentul de încapsulare, 

proprietățile microsferelor obținute și viabilitatea celulelor probiotice. 
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 Alginatul, chitosanul și gelatina sunt materiale corespunzătoare în vederea învelirii 

microsferelor de alginat-pululan cu un strat protector (coating).  

 Studiul de față a demonstrat faptul că supraviețuirea celulelor probiotice 

încapsulate în matrice de alginat-pululan se menține mai ridicată decât nivelul 

minim recomandat  (10
7
 UFC/g), atât înainte cât și după liofilizare.  

 Metoda folosită pentru liofilizarea microsferelor s-a demonstrat a fi optimă pentru 

a menține viabilitatea celulară în timp și la diverse temperaturi, atât în cazul 

microsferelor fără coating, cât și în cazul celor cu coating.  

 Probele de microsfere care au avut aplicat un strat protector (coating) au 

demonstrat o protecție mai bună pentru celulele probiotice încapsulate, pe o 

perioadă de 15 zile de depozitare la temperatura camerei și/sau la 4 ºC, dar nu 

statistic semnificativ diferit față de probele care au fost încapuslate în microsferele 

de alginat-pululan fără coating.  
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CAPITOLUL 4  

 COMPARAREA STABILITĂȚII PROBIOTICULUI LACTOBACILUS CASEI 

LIBER ȘI ÎNCAPSULAT DEPOZITAT ÎN IAURT  

 

INTRODUCERE 

Scopul acestui studiu a constat în investigarea efectului încapsulării asupra 

probioticului L. casei, în iaurt, prin compararea depozitării pe o periadă de 35 zile, a 

viabilității celulelor neîncapsulate cu a celor încapsulate, și determinarea valorii pH-ului 

iaurtului pe perioada de depozitare.  

 Obiective 

 Încapsularea probioticului L. casei în matrice de alginat și alginat-pectină, și 

liofilizarea microsferelor. 

 Încorporarea microsferelor liofilizate în iaurt. 

 Testarea viabilității celulelor probiotice pe o perioadă de 35 de zile.  

 Determinarea dinamicii acidifierii iaurtului ce conține celule probiotice 

neîncapsulate, respectiv iaurt cu celule probiotice încapsulate. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, s-au utilizat următoarele metode: 

 Pentru încapsularea probioticului  L. casei în matrice de alginat și alginat-pectină 

s-a utilizat gelifierea prin crosslinking.  

 Viabilitatea celulelor probiotice încapsulate în matrice de alginat și matrice de 

alginat-pectină, depozitate în iaurt, după 5, 10, 25, 20, 25, 30 și 35 zile. 
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4.1. MATERIALE ȘI METODE 

4.1.1. Pregătirea microorganismelor, mediul și condițiile de creștere 

Probioticul utilizat, Lactobacillus casei, a fost achiziționat de la Bioaqua, Romania, și 

cultivat în 5 ml, respectiv 95 ml bulion nutritiv MRS (Merck, Germany) timp de 24 h la 37 

°C. S-a utilizat centrifugarea (3000 rpm, 5 min la 25°C) pentru separarea celulelor 

probiotice. Toate materialele și soluțiile utilizate au fost autoclavate la 121 °C timp de 15 

min. 

4.1.2. Microîncapsularea probioticului L. casei 

Încapsularea probioticului L. casei s-a realizat în două tipuri de matrici: alginat și 

alginat-pectină. Condițiile experimentale au fost: a) 1.5% alginat; b) 1.5% alginat + 1,5% 

pectină, la care s-a adăugat celule probiotice L. casei aproximativ 10
10

 UFC/ml. Pentru 

obținerea microsferelor s-a utilizat încapsulatorul Multinozzle Biotech Encapsulator 

(EncapBioSistems Inc.), la care s-a atașat duza de 300 μm. S-a utilizat baia de întărire de 

clorură de calciu (Sigma Aldrich, Germany), (40 g/L).  

4.1.3. Examinarea microsferelor din alginat și a celor din alginat-pectină 

Dimensiunea, aria, perimetrul și diametrul microsferelor obținute au fost determinate 

cu ajutorul microscopului Axio Observer Zeiss.  

4.1.4. Liofilizarea microsferelor ce conțin  L. casei  

Condițiile procesului de liofilizare au fost: -50 °C, 0.05 mbar timp de 24h, utilizându-

se un liofiloizator CHRIST alpha 1-2/LD plus. Materialul liofilizat a fost colectat în 

recipiente sterile și introdus în iaurtul în curs de formare.  

4.1.5. Obținerea iaurtului cu microsfere ce conțin L. casei 

Lapte cu 3,5% grăsime a fost inoculat cu culturi starter pentru iaurt și omogenizat 

corespunzător, incubat la 37 °C timp de 6 h. După acest interval de timp s-au adăugat 

microsferele de alginat și respectiv aginat-pectină. După omogenizare, amestecul a fost 

incubat în aceleași condiții pentru încă 18 h. Procul descris este reprezentat schematic în Fig. 

13Error! Reference source not found.. 
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Fig. 13 Schema procesului de obțiere a iaurtului ce încorporează microsfere cu 

Lactobacillus casei. 

4.1.6. Dinamica acidifierii iaurtului ce conține L. casei, încapsulat și neîncapsulat  

Dinamica acidifierii iaurtului s-a determinat prin monitorizarea pH-ului în probele de 

iaurt ce conțin L. casei  liber și respective încapsulat. Determinarea s-a realizat pe o perioadă 

de incubare de 45h la 37 °C. 

4.1.7. Determinarea numărului de celule viabile 

Separarea microsferelor de iaurt s-a realizat prin spălare cu ser fiziologic pe o sită 

sterilă. Eliberarea celulelor încapsulate s-a relizat prin imersarea acestora în fosfat buffer, 

după care s-a aplicat tehnica diluțiilor și cultivarea pe plăci Petri. Toate determinările s-au 

realizat în triplicat la un interval de 5 zile. 

Lapte cu 3,5% grăsime 

+ 

Cultură starter 

1,5% soluție alginat (A) 

sau  

1,5% A + 1,5 % pectină 

Agitare 3 min  

Incubare la 37 °C  6 h 

Încorporare microsfere 

11,11% 

Omogenizare 

Incubare la 37 °C, 18 h 

Adaos probiotic L. casei 

10
10

 CFU/ml 

30 min în baia de întărire 

Spălare cu ser fiziologic  

Liofilizare la -50 °C, 0.05 

mbar, 24h 

Depozitare la 4 °C pentru 

testarea viabilității 

viability studies 
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4.1.8. Analiza statistică 

Analiza statistică a fost realizată au ajutorul programului statistic Graph Prism 

Version 4.0 (Graph Pad Software Inc., San Diego, CA, USA). Dimensiunile microsferelor au 

fost calculate cu ajutorul programului Microsoft Excel 2010. 

4.2. RESULTATE ȘI DISCUȚII 

4.2.1. Caracterizarea microsferelor obținute 

Dimensiunea și forma microsferelor obținute a fost determinată cu ajutorul unui 

microscop optic. Dimensiunea acestora a variat între 1.3 și 1.7 mm, prezentând o formă 

sferică. Aria microsferelor a variat între 4 și 4.3 mm
2
, iar perimetrul între 8 și 8.3 mm.  

4.2.2. Iaurt cu continut de probiotice încapsulate 

Inocularea iaurtului cu celule probiotice libere și respectiv încapsulate a constat în: 

celulele probiotice libere și respectiv microsferele ce conțin celulele probiotice au fost 

adăugate în laptele ce conține culturi pentru iaurt după 6h de incubare la 37 °C, după care s-a 

continuat incubarea până la obținerea coagulului de iaurt.  

4.2.3. Dinamica acidifierii iaurtului  

Dinamica acidifierii iaurtului a fost urmărită timp de 48 h, după inocularea cu celule 

probiotice libere și respectiv încapsulate. Inițial, celulele probiotice au reprezentat 

aproximativ 10
10

 UFC/ml. S-a putut observa o acidifiere mai atenuată la probele de iaurt 

unde s-au utilizat microsfere cu celule probiotice (Fig. 14). Probele la care s-au utilizat celule 

probiotice neîncapsulate au înregistrat un pH de 5.2 după 6h, în timp ce probele cu 

microsferele ce conțin L. casei au ajuns la același pH după aproximativ 25h. Modele 

asemănătoare sunt relatate în literatură (Sultana et al., 2000), unde se arată că utilizarea unei 

matrici de alginat-amidon a întârziat cu aproximativ 20% timpul de atingere a unui pH de 5, 

în comparație cu proba unde probioticul neîncapsulat a fost utilizat. Acest fapt ne determină 

să concluzionăm că matricea folosită împiedică eliberarea metaboliților. Nu s-a înregistrat o 

diferență semnificativă între probele de iaurt cu microsfere de alginat și cele cu microsfere 

de alginat-pectină.  
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Fig. 14 Cinetica pH-ului în iaurturi ce conțin L. casei liber și respectiv încapsulat. 

4.2.4. Viabilitatea probioticului L. casei încapsulat, introdus în iaurt pe o periadă 

de 35 zile 

Monitorizarea viabilității celulelor probiotice a fost făcută pe o perioadă de 35 de zile, 

testele fiind efectuate la fiecare 5 zile, în timpul depozitării la temperatura de 4 °C. Studiul 

de supraviețuire a celulelor probiotice viabile în microsfere de alginat și alginat-pectină 

demonstrează un tipar. A existat o scădere de aproximativ 1 log10 după 35 zile, comparativ 

cu numărul inițial de celule probiotice prezente în prima zi, în ambele forme încapsulate.  

În Fig. 15 este prezentată rata de supraviețuire (log10 UFC/g) a probioticului L. casei 

în microsferele de alginat, stocate în iaurt timp de 35 de zile. 
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Fig. 15 Supraviețuirea L. casei încapsulat 

în matrice de alginat în iaurt 35 zile. 

 

Fig. 16 Supraviețuirea L. casei 

încapsulat în matrice de alginat-pectină 

în iaurt 35 zile. 

 

În Fig. 16 este prezentată scăderea viabilității în microsferele de alginat-pectină. Se 

poate observa că scăderea viabilității celulelor probiotice din microsferele de alginat-pectină 

nu a fost mai mult de 2 log10 în primele 15 zile. Cu toate acestea, peste alte 20 de zile, 

scăderea este mai semnificativă, celulele L. casei fiind găsite într-un număr de numai 10
4
 

UFC/g în probele de iaurt. 

 

4.3. CONCLUZII 

Concluziile capitolul sunt: 

 Încapsularea L. casei s-a dovedit a da cele mai bune rezultate atunci când a fost 

utilizat un amestec de alginat-pectină, în loc de alginat. 

 Dimensiunea microsferelor obținute variază între 1,3 și 1,7 mm. 

 Aciditatea iaurtului cu L. casei adăugat s-a dovedit a fi mai mare pentru celulele 

libere, în timp ce pH-ul iaurtului cu celule probiotice încapsulate nu a prezentat 

valori sub 5, chiar și după 30 de zile de depozitare. 

 Rata de supraviețuire a L. casei a fost aproape sub 10
4
 UFC/g în probele în care a 

fost utilizată matricea de alginat pentru încapsulare, după 20 de zile de stocare la 4 

°C ± 1 °C; în timp ce probele în care a fost utilizată matricea de alginat-pectină, 

după aceeași perioadă de timp, viabilitatea a fost aproape de 10
5
 UFC/g. 

 În ceea ce privește viabilitatea L. casei încapsulat în microsferele liofilizate, s-a 

dovedit a fi mai mare decât nivelul minim terapeutic, după 15 zile la 4 °C în iaurt. 

 Accesibilitatea celulelor probiotice încapsulate, pentru consumator, poate fi 

facilitată prin adăugarea microsferelor în produsele lactate uzuale, precum iaurt.  
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CONCLUZII GENERALE 

 

Având în vedere obiectivele principale ale cercetării și rezultatele obținute prin 

diferite investigații experimentale, putem sublinia principalele realizări: 

 Încapsularea probioticului Lactobacilus plantarum în matrice de alginat cu 

coating de chitosan, și suc verde de lucernă ca prebiotic.  

 Evaluarea acestor microsfere în suc gastrointestinal simulat (trecere pe suc 

gastric urmată de trecere pe suc intestinal). 

 Influența diferitelor matrici de încapsulare asupra proprietăților fizice ale 

microsferelor și asupra supraviețuirii celulelor probiotice Bifidobacterium lactis 

încapsulate în acest tip de microsfere.  

 Evaluarea dinamicii stabilității celulelor probiotice Lactobacillus casei libere și 

respectiv încapsulate, inoculate în iaurt pe o periadă de 45 de zile. 

În conformitate cu informațiile recente din literatură, acesta este primul studiu în ceea 

ce privește testarea comportamentului celulelor probiotice precum Lactobacillus casei, 

Lactobacillus plantarum și Bifidobacterium lactis 300B în matrici unde alginatul a fost 

utilizat în combinație cu hidroxipropil metilceluloza (HPMC), sodiu-carboximetil celuloza 

(Na-CMC), microcristalin celuloza (MCC), amidon BR-07, amidon BR-08, dextrina și 

pululan. De asemenea efectul diferitelor matrici folosite asupra proprietăților microsferelor și 

efectul acestor proprietăți asupra viabilității celulelor probiotice încapsulate este o raportare 

inovativă, deci poate fi înregistrată ca o activitate biologică nouă. Experimentele prezentate 

în teza de față sunt contribuții originale care aduc un plus de valoare rezultatelor deja 

existente pe această temă – bioîncapsularea probioticelor. S-a deminstrat faptul că prin 

încapsularea probioticelor precum Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum și 

Bifidobacterium lactis 300B se pot garanta beneficiile rezultate în urma consumului de 

probiotice.  

Perspective de viitor: 

Ca planuri de viitor, ar putea fi utilă găsirea de noi combinații de polimeri, care sunt 

potrivite pentru bioîncapsularea celulelor probiotice specifice, în scopul de a obține 
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proprietăți excelente care să promoveze potențialul benefic al probioticelor și proprietățile 

microsferelor (ex. randamentul încapsulării, eficiența încapsulării, proprietăți micrometrice 

ale microsferelor adecvate, eliberarea țintită și controlată). 

Aplicarea tehnicii de încapsulare în scopul de a obține microsfere cu nanoparticule 

încapsulate, pentru o eliberare țintită și controlată este de asemenea un obiectiv propus. 
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