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REZUMAT 
 

 

Introducere 

 

În ultimele decenii, pigmenții carotenoidici au fost în centrul atenției multor 

cercetători, în principal datorită activității de provitamină A a unor compuși, dar și 

datorită impactului lor pozitiv asupra sănătății umane. Consumul de fructe și legume 

bogate în carotenoide a fost asociat cu un risc mai scăzut de dezvoltare a multor boli 

cronice, precum afecțiunile cardiovasculare, bolile oculare și anumite tipuri de 

cancer. Deoarece organismul uman nu este capabil să sintetizeze de novo 

carotenoidele, aportul acestor compuși bioactivi este dependent de dietă. 

Structural, carotenoidele sunt împărțite în două clase: caroteni (hidrocarburi, 

carotenoide neoxigenate) și xantofile (derivați oxigenați ai hidrocarburilor). 

Aparținând celei din urmă categorii, luteina și zeaxantina sunt singurele carotenoide 

ce se pot acumula în regiunea maculară a retinei umane. La nivelul retinei, cele două 

xantofile oferă protecție prin filtrarea luminii albastre (cunoscută ca dăunătoare 

fotoreceptorilor și epiteliului pigmentului retinei) și acţionează ca antioxidanți, 

limitând stresul oxidativ (neutralizarea fotosensibilizatorilor ȋn stare excitată și a 

oxigenului singlet, eliminarea specilor reactive de oxigen). Mai mult, un număr mare 

de publicații ştiinţifice stabilesc o relaţie între aportul de luteină și zeaxantină și 

prevenirea și tratamentul mai multor boli oculare, cum ar fi degenerescența 

maculară legată de vârstă (DMA) și cataracta. 

În general, luteina a constituit subiectul mai multor studii de cercetare decât 

izomerul său zeaxantina, în principal datorită faptului că luteina este mai abundentă 

în natură. Deși ambele dihidroxicarotenoide împreună cu mezo-zeaxantina (o 

xantofilă care se formează în retină din luteină) se regăsesc în mod egal în macula 

lutea, aportul alimentar este mai favorabil luteinei decât zeaxantinei. Raportul 

alimentar alarmant dintre luteină și zeaxantină de aproximativ 5:1 indică în mod clar 

necesitatea identificǎrii unor surse de hrană cu o concentrație mare de zeaxantină. 

Analiza cantității de carotenoide din diferite alimente este în prezent posibilă 

în orice unitate de cercetare al cărei interes îl constituie carotenoidele. 

Cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC) s-a dovedit a fi o metodă bună 

pentru separarea, identificarea și cuantificarea carotenoidelor din alimente și este 

prezentă în majoritatea studiilor disponibile în literatura de specialitate. Cu toate 
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acestea, în afară de analiza cantitativă, un alt aspect de importanță critică în 

investigarea surselor de hrană cu un conținut ridicat de carotenoide este reprezentat 

de procesarea acestora la nivelul tubului digestiv în urma ingestiei matricelor 

alimentare. Fracția din carotenoidul ingerat care este transferată în micelele mixte în 

timpul digestiei este cunoscută în literatura de specialitate ca fracția bioaccesibilă. 

Ulterior, cantitatea de carotenoid absorbită la nivelul tractului gastro-intestinal care 

este capabilă să ajungă la țesuturile adecvate pentru a-și exercita efectele biologice 

reprezintă fracția biodisponibilă. 

În literatura de specialitate studiile umane sunt considerate drept „etalonul de 

aur” în ceea ce privește digestia carotenoidelor și evaluarea absorbției acestora. Cu 

toate acestea, modelele in vitro care imită condițiile fiziologice in vivo au fost folosite 

recent de cercetători ca alternativă pentru modelele animale și umane deoarece sunt 

simple, rapide, reproductibile, necostisitoare și fără restricții etice. Modelele de 

digestie in vitro includ de obicei trei faze (faza orală, gastrică și cea a intestinului 

subțire) și implică utilizarea fluidelor de digestie simulate ca solvenți la care se 

adaugă soluțiile enzimatice corespunzătoare și bilă. Recent, un consorțiu de oameni 

de știință a propus un model standardizat de digestie statică in vitro (INFOGEST®) 

cu scopul de a permite o mai bună comparație între rezultatele obținute prin studiile 

diferitelor grupuri de cercetare ce utilizează simularea gastro-intestinală. 

 

Obiectivele cercetării 

 

Scopul prezentei teze de doctorat a fost investigarea surselor naturale de 

hrană cu o concentrație mare de zeaxantină și, mai important, cu o bioaccesibilitate 

crescută a zeaxantinei. Prin urmare, după o examinare riguroasă a literaturii de 

specialitate existente pe această temă, au fost selectate mai multe surse de alimente 

bogate în zeaxantină. Uleiul de cătină presat la rece a fost utilizat în prima parte a 

cercetării ca sursă de origine vegetală a zeaxantinei. După cunoştinţele noastre, 

acesta este primul studiu care investighează bioaccesibilitatea carotenoidelor din 

această matrice alimentară. Uleiul de cătină se caracterizează printr-o concentrație 

mare de zeaxantină, în principal în forma sa esterificată cu unul sau doi acizi grași. 

Având în vedere această formă de stocare a zeaxantinei, metoda de digestie in vitro a 

fost modificată și a fost inclusă enzima numită colesterol esterază pentru a maximiza 

clivarea formelor esterice în timpul digestiei. Mai mult, o emulsie de tip ulei în apă 

(U/A) a fost preparată și supusă digestiei in vitro. Analiza statistică a fost efectuată 

între comparând rezultatele obținute pentru ulei și pentru emulsia de tip ulei în apă, 

ȋn scopul de a evalua potențialul emulsiilor ca sisteme de eliberare a pigmenților 

lipofili precum carotenoidele. 

Având în vedere că există puține surse de origine animală de zeaxantină, în a 

doua parte a studiului a fost selectat gălbenușul de ou pentru investigații 
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suplimentare. Bioaccesibilitatea superioară a zeaxantinei din gălbenușurile fierte de 

ouă disponibile în comerț a fost în acord cu publicațiile anterioare. Cantitatea mai 

mică de xantofile maculare din gălbenușul de ou a fost contrabalansată de 

bioaccesibilitatea lor deosebit de mare datorată compoziției lipidice ridicate a 

gălbenușurilor de ou. 

Există doar câteva publicații cu privire la procesarea gastro-intestinală a 

carotenoidelor din suplimentele alimentare din microalge. În ultima parte a studiului 

biomasa organică uscată a Spirulinei a fost investigată ca sursă bogată de zeaxantină. 

Deoarece în literatură s-au folosit diferite extracte biliare in modelele in vitro, atât 

extractul biliar porcin, cât și cel bovin au fost testate în timpul digestiei simulate 

pentru a evalua influența acestora asupra bioaccesibilității carotenoidelor. Pentru a 

spori bioaccesibilitatea carotenoidelor din Spirulina, a fost inclusă în protocol o 

grăsime alimentară suplimentară (ulei de cocos presat la rece). 

Pentru a atinge scopul cercetării tezei, au fost definite mai multe obiective: 

 

O1. Realizarea unui studiu bibliografic exhaustiv asupra surselor 

naturale de hrană ce conţin zeaxantină și selectarea câtorva surse cu o 

bioaccesibilitate potenţial ridicată 

 

O2. Utilizarea și optimizarea protocolului standardizat de digestie statică 

in vitro pentru evaluarea bioaccesibilității zeaxantinei din sursele de alimente 

selectate 

 

O3. Investigarea unor noi strategii pentru a spori bioaccesibilitatea 

zeaxantinei din sursele de alimente selectate 

 

Rezultatele acestei teze au fost publicate într-un articol de tip review (în 

jurnalul Molecules, revistă indexată ISI cu IF 3.26) și două articole originale (unul în 

jurnalul Nutrients, revistă indexată ISI cu IF 4.54 și unul în jurnalul Food Science & 

Nutrition, revistă indexată ISI cu IF 1.79). În prezent, există încă un articol original 

submis (în curs de revizuire, minor revision) la un jurnal indexat ISI. 

Toate experimentele prezentate în teză au fost efectuate în cadrul 

Departamentului de Chimie și Biochimie al Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, sub supravegherea Prof.  Dr. Adela Pintea. 

Teza de doctorat este structurată în două părți: stadiul actual al cunoaşterii ce 

conține un articol de tip review și cercetarea originală ce cuprinde ipoteza de lucru/ 

obiectivele (capitolul 1), metodologiile generale (capitolul 2), urmate de trei 

articole originale de cercetări proprii (capitolele 3-5), concluzii generale și 

recomandări (capitolul 6) și originalitatea şi contribuția inovativă a tezei (capitolul 

7). 
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Pentru articolul de tip review prezentat în stadiul actual al cunoaşterii, 

publicațiile care au raportat surse alimentare de zeaxantină, evaluarea 

bioaccesibilității și beneficiile pentru sănătate ale zeaxantinei au fost revizuite 

utilizând bazele de date electronice Web of Science, Scopus și ScienceDirect. În urma 

acestui studiu de literatură, au fost selectate câteva surse alimentare de origine 

diferită, cu o concentrație ridicată de zeaxantină iar bioaccesibilitatea zeaxantinei a 

fost investigată printr-un model de digestie in vitro. Uleiul de cătină presat la rece, 

gălbenușurile de ouă ecologice și pulberea organică de Spirulina achiziţionate fie din 

supermarketuri, fie din magazine naturiste au fost alese drept reprezentanți pentru 

sursele de zeaxantină de origine vegetală, animală şi din microalge. 

Alimentele/suplimentele au fost selectate pe baza accesibilităţii populaţiei generale 

la acestea şi pe baza prețurilor convenabile. 

Identificarea și cuantificarea carotenoidelor au fost efectuate utilizând HPLC-

DAD iar profilul lipidic prin GC-MS. Protocolul internațional standardizat de digestie 

in vitro (INFOGEST®) a fost utilizat și optimizat pentru fiecare dintre sursele de 

alimente investigate. Pentru sursa alimentară de origine vegetală și cea din 

microalge s-au folosit strategii adecvate pentru a îmbunătăţi bioaccesibilitatea 

zeaxantinei. În cazul uleiului de cătină, a fost preparată o emulsie de tip ulei în apă 

care a fost supusă digestiei gastro-intestinale, în timp ce biomasa organică de 

Spirulinei a fost digerată împreună cu o cantitate de ulei de cocos pentru a spori 

bioaccesibilitatea zeaxantinei. Toate analizele au fost efectuate în triplicat iar 

rezultatele au fost prezentate ca media ± deviația standard. 

Analiza statistică a fost efectuată folosind software-ul Graph Pad Prism, 

versiunea 6.0 (Graph Pad Software Inc.) și programul SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, 

SUA). Probele au fost analizate utilizând testul t “nepereche”, testele ANOVA 

unidirecționale post-hoc iar comparațiile multiple au fost efectuate folosind testul 

Tukey. Valorile p<0.05 au fost considerate semnificative statistic. 

Capitolul 3 vizează validarea uleiului de cătină ca sursă valoroasă de xantofile 

bioaccesibile. Acest studiu a investigat profilul lipidic şi al carotenoidelor din uleiul 

de cătină presat la rece și a examinat bioaccesibilitatea in vitro a carotenoidelor din 

această matrice alimentară în comparație cu o emulsie de tip ulei în apă preparată 

folosind uleiul investigat. 

Capitolul 4 oferă o perspectivă asupra calității unor ouă disponibile în comerț 

în ceea ce privește conținutul și profilul carotenoidelor și bioaccesibilitatea in vitro a 

pigmenţilor maculari din gălbenușurile de ou organic fiert. 

În capitolul 5 a fost investigat profilul lipidic si al carotenoidelor din 

suplimente sub formă de pulbere din microalge, împreună cu bioaccesibilitatea 

carotenoidelor din aceste matrici alimentare. Acest studiu evidenţiază potențialul 

biomasei comestibile a microalgelor ca surse valoroase de carotenoide și subliniază 
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influența pozitivă a consumului unei grăsimi alimentare asupra bioaccesibilității 

carotenoidelor în timpul digestiei gastrointestinale. 

 

Concluziile generale au fost: 

 

1. Uleiul de cătină presat la rece reprezintă o sursă naturală foarte bogată 

de carotenoide, în special de zeaxantină. 

2. Adăugarea de colesterol esterază în protocolul de digestie in vitro 

reprezintă cea mai bună abordare pentru digestia probelor alimentare care conțin o 

cantitate mare de esteri ai xantofilelor. 

3. Furnizarea unei surse lipidice în timpul digestiei gastro-intestinale 

facilitează transferul carotenoidelor în micele mixte, sporind astfel bioaccesibilitatea 

acestora. 

4. Utilizarea emulsiilor de tip ulei în apă ca sisteme de livrare a 

carotenoidelor îmbunătățește bioaccesibilitatea acestor compuși bioactivi naturali. 

5. Datorită matricei bogate ȋn lipidice, gălbenușul de ou reprezintă o 

sursă accesibilă de pigmenți maculari foarte bioaccesibili în nutriția umană. 

6. Producția organică de ouă asigură un conținut total de carotenoide 

ridicat în gălbenușurile de ou, împreună cu un profil al acestora compus în cea mai 

mare parte din luteină și zeaxantină și absența compușilor sintetici. 

7. Biomasa uscată a microalgelor reprezintă o sursă naturală bună de 

carotenoide, în special de xantofile. 

8. Utilizarea extractului de bilă bovină în modelul de digestie in vitro este 

recomandat în comparaţie cu extractul de bilă porcină datorită similitudinii sale în 

compoziția acizilor biliari cu conținutul duodenal uman. 

9. Adăugarea uleiului de cocos, o sursă de lipide bogată în acizi grași 

saturați cu lanț mediu, a condus la formarea micelelor mixte mai mici și, astfel, a 

îmbunătăţit bioaccesibilitatea zeaxantinei din Spirulina. 

 

Originalitate și contribuții personale 

 

Actuala teză de doctorat a investigat surse naturale bioaccesibile de zeaxantină 

iar rezultatele obținute pot fi considerate utile în industria alimentară și pentru 

comunitatea ştiinţifică din domeniul biotehnologiei și nutriției. Cercetările efectuate 

în cadrul acestei teze au fost realizate în așa fel încât bioaccesibilitatea zeaxantinei 

din diferite matrice alimentare să poată fi evaluată, comparată și îmbunătățită prin 

diferite abordări. 

Articolul prezentat în capitolul intitulat stadiul actual al cunoaşterii oferă un 

studiu cuprinzător asupra literaturii existente cu privire la sursele naturale de 

zeaxantină, studiu ce facilitează dezvoltarea alimentelor funcționale cu o 
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bioaccesibilitate îmbunătățită a zeaxantinei și oferă o bază de date la scară mică care 

permite consumatorilor și nutriționiștilor să aleagă sau să recomande surse dietetice 

mai bune de zeaxantină pentru populațiile vulnerabile sau afectate de boli oftalmice, 

precum degenerescența maculară legată de vârstă. 

În general, cercetările anterioare asupra zeaxantinei s-au concentrat mai mult 

pe concentraţia sa în diferite surse dietetice decât pe soarta sa gastrointestinală după 

ingestie. După cunoştinţele noastre, aceasta este prima publicație ce investighează 

bioaccesibilitatea carotenoidelor din uleiul de cătină. Referitor la binecunoscuta 

pulbere de Spirulină ce a câștigat o atenție sporită în ultimii ani, există o singură 

publicație disponibilă cu privire la bioaccesibilitatea zeaxantinei din această matrice 

alimentară. Cu toate acestea, în respectiva publicaţie condițiile de digestie in vitro nu 

au fost furnizate în totalitate și nu a fost menționată specia investigată de Spirulina, 

în timp ce în prezenta teză a fost aplicat un protocol standardizat de digestie in vitro 

pentru simularea digestiei unei pulberi comerciale obţinute din Arthrospira 

(Spirulina) platensis. 

Prin utilizarea metodei INFOGEST® pentru a evalua bioaccesibilitatea 

carotenoidelor din matrici alimentare de origine vegetală, animală şi din microalge s-

a permis o comparație directă între rezultatele prezentate și alte rezultate obținute 

de diferite grupuri de cercetare din întreaga lume. 

Deoarece majoritatea surselor alimentare bogate în zeaxantină sunt fructe 

exotice indisponibile peste tot în lume, în teza actuală au fost cercetate și validate 

trei matrici alimentare accesibile și disponibile pentru populația generală ca surse 

dietetice cu o bioaccesibilitate crescută a zeaxantinei. 

În cele din urmă, îmbunătățirea cu succes a bioaccesibilității zeaxantinei prin 

formularea unei emulsii de tip ulei în apă și prin includerea unei surse de grăsime 

compusă în principal din acizi grași saturați (ulei de cocos) în digestia Spirulinei 

constituie informații extrem de utile pentru dezvoltatorii de alimente în dezvoltarea 

de alimente funcţionale. 
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