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INTRODUCERE 

  Strugurii sunt printre cele mai apreciate fructe din lume (GARCÍA-LOMILLO și GONZÁLEZ-SANJOSÉ, 

2017). În industria vitivinicolă se produc cantități mari de reziduuri în perioade scurte de timp, din aceste 

motive un proces sustenabil de vinificație constă în maximizarea resurselor, asociată cu sporirea utilizării 

reziduurilor și reducerea emisiilor de gaze (CUCCIA, 2015).  

  Aceste reziduuri sunt bogate în compuși bioactivi cu proprietăți importante pentru sănătatea umană  

În ultimii ani terapia antioxidantă a câștigat tot mai mult teren, fiind recomandată ca tratament patogenetic 

asociat tratamentelor specifice bolilor cu procese inflamatorii asociate. Pornind de la aceste considerente, 

în studiul de față au fost analizate extractele de tescovină din Fetească neagră și Pinot noir din punct de 

vedere fitochimic și analizate proprietățile antioxidante, antiproliferative  in vitro și testate efectele anti-

inflamatorii și cardioprotectoare in vivo. 

   În acest context, punctul central al acestei cercetării a fost utilizarea tescovinei de struguri Fetească 

neagră și Pinot noir, soiuri cultivate în Comuna Mica  județul Mureș  România , pentru realizarea unui extract 

eficient în medicina alternativă. Pe de alta parte, utilizarea tescovinei poate fi în același timp o posibilitate 

importantă de abordare ecologică și economică. 

 

STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 
 Lucrarea este structurată în două părți: stadiul actual al cunoașterii și contribuția proprie, 

însumând 143 de pagini. Cuprinde 6 capitole, cu 18 tabele, 56 de figuri, o anexă și 161 de referințe 

bibliografice. 

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 
 Această cercetare a presupus efectuarea a cinci studii distincte, dar interconectate. Prima experiență 

a fost de tip bifactorial iar următoarele au fost de tip polifactorial. 

  Scopul cerecetărilor a fost acela de a analiza compoziția fitochimică a substanțelor cu efect 

antioxidant din extractele de tescovină proaspătă și fermentată din soiurile Pinot noir și Fetească neagră de 

la de S.C. “Castel Vinum” S.A. comuna Mica  judeţul Mureş recolta 2015, urmată de  evaluarea activității 

antioxidante in vitro a tescovinei,  efectelor antiproliferative in vitro, efectelor antioxidante in vivo și asupra 

ischemiei miocardice experimentale in vivo. 

 Obiectivele care au fost urmărite pentru îndeplinirea scopurilor propuse au constat în parcurgerea 

următoarelor etape: 

 Evaluarea fitochimică a extractelor de tescovină proaspătă și fermentată din soiurile analizate 

:  

➢ Determinarea polifenolilor totali 

➢ Determinarea taninurilor totale 

➢ Determinarea antocianilor totali 

➢ Determinarea a acizilor fenolici și flavonolilor 

➢ Determinarea a proantocianidinelor și a monomerilor flavan 3-olici 

➢ Determinarea stilbenilor 

 Evaluarea testării in vitro și in vivo din tescovina de struguri din soiurile Pinot noir și Fetească 

neagră a constat în:  
 

➢ Evaluarea activității antioxidante in vitro a extractelor de tescovină 

➢ Evaluarea efectelor antiproliferative a extractelor de tescovină 

➢ Evaluarea efectelor antiinflamatoare in vivo a extractelor de tescovină 

➢ Evaluarea efectelor cardioprotectoare a extractelor de tescovină 



 

PARTEA ÎNTÂI : Stadiul actual al cunoașterii în domeniul temei 

abordate 

 
 Capitolul 1. Situația viticulturii  

 Prezintă informații referitoare la istoricul viticulturii, la statisticile legate de cultura viței de vie, 

producția de vin și de struguri, din care se poate concluziona faptul că deșeurile vitivinicole rămân în 

cantități mari dacă nu sunt utilizate, dar și aspecte importante referitoare la valorificarea produselor 

secundare vitivinicole .  
  

PARTEA A DOUA: Contributia personala 
 

 În cea de-a doua parte a tezei de doctorat au fost prezentate materialele și metodele cercetării, 

rezultatele celor cinci studii efectuate, precum și concluziile și recomandările care s-au desprins în urma 

acestei cercetări.  

 Capitolul 2. Motivația, scopul și obiectivele cercetării  

Capitolul 2 este dedicat descrierii amănunțite a scopului și obiectivelor urmărite în această teză de doctorat. 

Detalii au fost furnizate pentru a duce la o cât mai bună înțelegere a motivației cu care a fost începută 

acceastă cercetare . 

 Capitolul 3. Materiale și metode de cercetare  

Capitolul 3 prezintă materialele și metodele de cercetare utilizate pentru realizarea cercetărilor propus. 

Acest capitol este structurat în trei subcapitole, astfel: 

- Materialul biologic folosit: în acest subcapitol sunt descrise cele două soiuri de struguri (Fetească 

neagră și Pinot noir), folosite în desfășurarea experimentelor. 

- Localizarea zonei de provenință a soiurilor de struguri: cuprinde informații cu privire la locațiile în 

care s-au desfășurat cele cinci studii. 

- Metodele de cercetare: cuprinde metodologia după care s-au realizat cele cinci studii prezentate în 

teza de doctorat, respectiv  evaluarea compușilor fitochimici, evaluarea activității antioxidante, 

antiproliferative in vitro, metodele de evaluare antioxidante in vivo și evaluarea asupra ischemiei 

miocardice experimentale a extractelor de tescovină din soiurile studiate. 

Capitolul 4. Rezultate și discuții  

Capitolul 4 prezintă rezultatele obținute în urma cercetărilor, în 5 subcapitole desfășurate după cum 

urmează: 

 Umiditatea tescovinei. Determinare umidității probelor de tescovină a fost importantă din punctul de 

vedere al posibilității de raportate a rezultatelor în substanță uscată. 

 Analiza compușilor fitochimici. Au fost determinați compuși precum: polifenolii totali, taninurile 

totale, antocianii totali, acizii fenolici si flavonolii, proantocianidinele totale si monomerii flavan-3-olici, 

stilbenii din probele de tescovină. 

 Activitatea antioxidantă in vitro a extractelor de tescovină. Atât extractul din tescovina proaspătă cât 

și cel din tescovina fermentată din soiul Pinot noir au avut o capacitate de legare a  radicalilor liberi (AA) 

foarte bună, AA având o creștere dependentă de concentrația extractului. Atât extractul din tescovina 

proaspătă cât și cel din tescovina fermentată din soiurile Pinot noir și Fetească neagră au avut o capacitate 

de legare a  radicalilor liberi (AA) foarte bună. Extractele de tescovină fermentată din soiurile Pinot noir și 

Fetească neagră au avut o activitate antioxidantă in vitro mai bună decât extractele de tescovina proaspătă. 

Extractele de tescovină din Pinot noir au avut activitate antioxidantă in vitro mai bună decât cele din 

Fetească neagră. Rezultatele obținute demonstrează că extractele de tescovină din Pinot noir și Fetească 

neagră au o activitate antioxidantă in vitro corelată cu conținutul în polifenoli și recomandă evaluarea 

acestora in vivo pe modele experimentale. 

 



 Evaluarea efectelor antiproliferative in vitro și antioxidante in vivo ale extractelor de tescovină. În 

studiul de față PNP, FNP și FNF au redus proliferarea celulelor analizate. Efectul inhibitor al extractelor de 

tescovină poate fi datorat conținutului lor ridicat de antociani care sunt cunoscuți pentru efectele lor 

chemopreventive. Tratamentul combinat format din polifenoli din plante, cum ar fi resveratrolul, împreună 

cu tratamente chimioterapice ar putea inhiba celulele canceroase mamare mai eficient (LUO și colab., 2017). 

Extractele FNP, FNF și PNP au avut efect inhibitor semnificativ pe celulele B164A5, ceea ce le poate 

recomanda ca adjuvante în astfel de tumori. S-a demonstrat că resveratrolul are potențialul de a crește 

sensibilitatea la stimulii apoptotici (MIKSTACKA și colab., 2018). Conținutul mai ridicat de stilbeni din 

extractele proaspete de Fetească neagră și Pinot noir poate explica efectul antiproliferativ mai important al 

acestora comparativ cu cel din tescovinele fermentate. Extractele etanolice de tescovină proaspătă și 

fermentată din Fetească neagră și Pinot noir au inhibat proliferarea celulară a liniilor celulare canceroase 

A549 - celule de carcinom pulmonar uman, MDA-MB-231 - celule de adenocarcinom mamar uman și 

B164A5 - celule de melanom murinic, ceea ce le poate recomanda ca tratamente adjuvante în 

chemoprevenție. Extractele etanolice de tescovină proaspătă și fermentată din Fetească neagră și Pinot noir 

au inhibat proliferarea celulară a keratinocitelor normale HaCat. 

 Efectele antioxidante in vivo. Extractele etanolice de tescovină proaspătă și fermentată din Fetească 

neagră și Pinot noir au redus stresul oxidativ indus de inflamația experimentală prin scăderea ROS (radicalii 

liberi ai oxigenului) și mai puțin prin creșterea CAT (capacitatea antioxidantă totală). Efectele pe stresul 

oxidativ au fost dependente de concentrație pentru toate extractele testate, respectiv dozele mai mari au 

avut efecte mai importante. Extractele etanolice de tescovină din Fetească neagră au redus stresul oxidativ 

mai mult decât cele din Pinot noir. 

 Evaluarea efectelor extractelor de tescovină din Fetească neagră și Pinot noir asupra ischemiei 

miocardice experimentale. Studiul prezent a efectuat o analiză fitochimică a extractelor de tescovina din 

soiul Pinot noir și Fetească neagră și s-a demonstrat că extractele de tescovina proaspătă și  tescovina 

fermentată din cele două soiuri sunt surse bogate de polifenoli și au avut efecte cardioprotectoare și 

antioxidante in vivo. Extractele FNP ( Fetească neagră proaspătă ), FNF ( Fetească neagră fermentată ), PNP 

( Pinot noir proaspăt ) și PNF ( Pinot noir fermentat ) au avut efecte cardioprotectoare față de leziunile 

induse de izoprenalină. Cele mai puternice proprietăți antioxidante in vivo au fost evidențiate la extractele 

de tescovină proaspătă la ambele soiuri. Pe baza evalulărilor EKG și a markerior cardiaci serici, cel mai 

eficient extract cardioprotector a fost FNP. 

Capitolul 5.  Concluzii și recomandări  

Capitolu 5 cuprinde concluziile și recomandările cu privire la cercetările realizate în conformitate cu scopul 

și obiectivele propuse. Câteva dintre recomandările cercetărilor realizate sunt:  

- Rezultatele obținute în vivo în ischemia miocardică experimentală indusă cu izoprenalină indică 
asocierea efectului cardioprotector cu posibilitatea realizării unei precondiționări miocardice, 
precum și superioritatea pentru extractele de tescovină proaspătă în comparație cu cele de 
tescovină fermentată și respectiv pentru soiul Fetească neagră față de soiul Pinot noir studiate. 

- Concluziile recomandă în mod deosebit  extractele de tescovină proaspătă din Fetească neagră 
și pentru condiții umane ce implică stres oxidativ, inflamație, proliferare celulară și afectarea 
aparatului cardiovascular.  

 

Capitolul 6.  Originalitatea și contribuțiile inovative ale tezei  

Prezintă originalitatea și contribuțiile inovative ale acestei teze de doctorat. Acestea sunt prezentate după 

cum urmează: 

1. Prima efectuare a analizei fitochimice asociată cu demostrarea efectelor antioxidante, 
antiproliferative și cardioprotectoare ale extractelor de tescovină de Fetească neagră cultivată în România. 

2. Pentru prima dată a fost efectuată analiza comparativă a compoziției polifenolilor, a efectelor 
antioxidante, antiproliferative și cardioprotectoare ale extractelor de tescovină din Fetească neagră și Pinot 
noir cultivate în România. 

3. Analiza comparativă a compoziției polifenolilor, a efectelor antioxidante, antiproliferative și 
cardioprotectoare ale extractelor de tescovină proaspătă și fermentată din Fetească neagră și Pinot noir 
cultivate în România, a fost efectuată pentru prima dată . 

4. Rezultatele obținute aduc argumente în scopul recomandării utilizării tescovinei de Fetească 
neagră și Pinot noir cultivate în România ca adjuvante antioxidante, antiproliferative și cardioprotectoare. 
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