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RAPORT STIINTIFIC
Prezentul raport de cercetare prezintă rezultatele cercetărilor efectuate la proiectul ’’MATERIALE
BIOPOLIMERICE SUPERABSORBANTE PENTRU UTILIZARI AGRICOLE – SABIOM” în etapa
a-II-a (2013) care face obiectul contractului de finantare nr. 114/2012 încheiat între Unitatea Executivă
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi
Coordonatorul de Proiect Universitatea Politehnica din Bucureşti. Cercetările efectuate, conform planului de
realizare, se referă la studii privind:

Etapa II. Experimentari de laborator in vederea realizarii modelului experimental de obtinere a
materialelor superabsorbante, cu sau fara agrochimicale naturale active
Activitatea II.1. Obtinerea “in situ” de materiale superabsorbante cu continut de bioceluloza si alti biopolimeri prin
modificarea mediului de cultura si caracterizarea acestora - (CO – UPB)
Activitatea II.2. Studii de laborator privind transferul de masa prin materialele obtinute, dezvoltarea de modele de
permeatie, identificarea parametrilor de transport - (CO – UPB)
Activitate II.3 Superabsorbante pe baza de bioceluloza si hidrogeluri polimerice- (P1 – ICECHIM)
Activitate II.4. Caracterizarea materialelor obtinute din punct de vedere fizico-chimic- (P1 – ICECHIM)
Activitate II.5 Realizarea tehnologiei de laborator pentru obtinerea structurilor superabsorbante- (CO – UPB)
Activitatea II.6. Obtinerea si caracterizarea extractelor vegetale (fitocomplecsi chinone-flavonoide-acizi
polifenolcarboxilici- principii amare-cumarine) cu actiune antidaunatoare sau cu rol de fertilizare si impregnarea
materialelor superabsorbante cu acestea”-(P2 – PLANTAVOREL)

REZUMAT

Etapa a II-a a proiectului SABIOM a avut ca obiectiv <Experimentari de laborator in vederea realizarii
modelului experimental de obtinere a materialelor superabsorbante, cu sau fara agrochimicale naturale
active>
Primul obiectiv al etapei a fost obtinerea de materiale superabsorbante pe baza de bioceluloza prin modificarea
mediului de fermentatie. In acest scop in mediul de fermentatie au fost alimentate solutii de biopolimeri de tipul:
alcool polivinilic, chitosan, gel de aloe vera, carboximetilceluloza si xantan. Toate compozitele au fost obtinute in
cultura statica. Compozitele au fost caracterizate prin spectroscopie electronica de baleiaj (SEM), prin spectroscopie in
infrarosu (FTIR) si difractometrie cu raze X. Dintre proprietatile de transfer s-a studiat permeatia vaporilor de apa prin
compozitele obtinute si s-au elaborat modelele de transfer care ar putea explica fenomenele observate. S-a constatat,
de exemplu, ca adaosul de solutii de biopolimeri in mediul de fermentatie nu afecteaza dramatic gradul de
cristalinitate a celulozei, desi ii modifica textura. De asemenea, toate compozitele obtinute in situ, au prezentat o
valoarea a permeativitatii vaporilor de apa superioara celei a biocelulozei pure.
De asemenea, s-au obtinut si compozite de BC si biopolimeri prin modificare ex-situ, adica dupa ce s-a obtinut
si s-a purificat bioceluloza in cultura statica. In acest caz s-au utilizat un numar mai mare de biopolimeri, de la
gelatina, la alginat, chitosan si pana la carboximetil celuloza. Cele mai bune rezultate, in ceea ce priveste activitatea de
gonflare s-au obtinut pentru compozitele de BC-CMC obtinute ex situ, acest grad de gonflare fiind de 180 g/g.
Pentru ca materialele superabsorbante trebuie sa aiba un grad de gonflare foarte mare, cercetarile au fost
indreptate si inspre obtinerea de superabsorbante continand bioceluloza si polimeri acrilici. Bioceluloza folosita in
studiile de copolimerizare radicalica a fost atat liofilizata, cat si utilizata ca gel obtinut din dezintegrarea membranelor
de bioceluloza obtinute in cultura statica. Prin copolimerizare radicalica, la temperatura camerei au fost sintetizate noi
structuri de hidrogeluri pe baza de bioceluloza liofilizata [BCL] inglobata si acid poliacrilic [PAA] reticulat cu
[MBA], avand ca sistem de initiere, sistemul [KPS]/[MS], in apa distilata. Hidrogelurile obtinute au fost caracterizate
pentru determinarea gradului de gonflare cu apa. Spectrele FTIR si caracterizarea comportamentului termic al
hidrogelurilor obtinute au aratat prezenta biocelulozei in structura polimerului sintetic, de tip acid poliacrilic, ceea ce
denota compatibilizarea celor doua componente. In urma determinarilor, s-a observat scaderea semnificativa a
gradului de gonflare al hidrogelurilor odata cu cresterea concentratiei de bioceluloza liofilizata. Acest lucru arata ca
utilizarea lor ca hidrogeluri superabsorbante este posibila prin folosirea unor concentratii mai scazute de agent de
reticulare [MBA], cat si a unor concentratii mai ridicate de acid acrilic [AA]. Aceleasi concluzii sunt valabile si
pentru hidrogelurile obtinute utilizand bioceluloza neliofilizata.
Ultima parte a cercetarii experimentale a fost dedicata obtinerii de extracte ale unor plante din flora autohtoa,
extracte cu un continut variat de substante active si care au fost carcaterizate atat din punct de vedere chimic, dar si din
punct de vedere al activitatii antimicrobiene. S-au selectat urmatoarele plante medicinale si aromatice cu un continut
major in clase de substante (flavonoide, fenoli si acizi fenolici, chinone, cumarine, principii amare, saponine si
aminoacizi) cu proprietati antibacteriene si antifungice:

Urtica dioica L. (fam. Urticaceae), URZICA VIE-partea aeriana;

Artemisia absinthium L. ( fam.Asteraceae), PELIN- partea aeriana;

Frangula alnus Mill. (Rhamnus frangula L.) (fam. Rhamnaceae), CRUSIN- scoarta;

Hypericum perforatum L. (fam. Hypericaceae (Guttiferae, Clusiaceae)- SUNATOARE- partea terminala
inflorita a plantei
Cele mai intense efecte antimicrobiene au fost identificate in cazul extractului hidroalcoolic de crusin si cel de
sunatoare, si in mai mica masura pentru extractele de urzica vie si pelin. Cu aceste extracte au fost deja impregnate
unele din materialele superabsorbante obtinute, urmand ca acestea sa fie testate impreuna in ceea ce priveste efectul
antibactericid si in ceea ce priveste biodegradabilitatea.

1. INTRODUCERE
Celuloza bacteriana, biopolimer care se obtine prin fermentatie microbiana are un potential imens de utilizare in
diverse domenii de activitate. In favoarea sa sunt mai multe argumente, in primul rand poseda o structura
trimensionala, reticulata care ii confera o suprafata mare de transfer si o porozitate mare, de asemenea ii permite
inglobarea unor substante active sau efectuarea de diverse reactii in mediul apos care este prezent in structura sa
tridimensionala. Avand capacitatea de a ingloba in structura sa cantitati foarte mari de apa, in stare naturala, ea fiind
de fapt o membrana de tip gel, poate fi folosita ca inlocuitor de piele, ca pansament pentru vindencarea arsurilor si
regenerarea pielii, ca structura poroasa in care sa fie inglobate diverse celule care pot ajuta la regenerarea tesuturilor.
La ora actuala compozitele biocelulozei se obtin prin mai multe procedee, fie prin modificarea mediului de cultura (insitu), fie prin modificare ex-situ folosindu-se de la simpla amestecare a componentilor, pana la reactii chimice mai
complicate care sa permita inglobarea altor substante in matricea de celuloza. Astfel, dintre polimeri au fost testati
biopolimeri de tipul: chitosan, gelatina, colagen avandu-se in vedere aplicatiile medicale ale compozitelor obtinute.
1.1. Sinteza celulozei bacteriene
Bioceluloza poate fi sintetizata, in principal, in cultura statica sau in cultura dinamica. Primul tip de cultura presupune
formarea unei pelicule de bioceluloza la suparfata mediului de fermentatie, adica la interfata aer-mediu lichid.
Membranele de bioceluloza obtinute in mediu static au fost primele utilizate in aplicatii biomedicale. Producerea
biocelulozei in cultura statica are mai multe dezavantaje: randamentul mai mic al culturii, imposibilitatea interventiei
pe parcurs, pentru a aera mediul sau pentru a-l completa cu reactantii care se consuma. In schimb, proprietatile BC
obtinute in cultura statica sunt superioare celei obtinute in culturi dinamice. Pentru culturile dinamice au fost realizate
mai multe variante experimentale, de la reactoare clasice cu agitare, la reactoare de tip gaz-lift, cu discuri rotitoare sau
de diverse forme pentru a asigura depunerea dorita de celuloza bacteriana. Pentru cresterea productiei de bioceluloza,
mai ales, in sisteme cu agitare s-au obtinut bacterii modificate, pornind de la genurile deja cunoscute si utilizate in
cultura statica.
1.2. Obtinerea de compozite de bioceluloza prin modificarea mediului de cultura
Majoritatea incercarilor de modificare a mediului de cultura pentru producerea BC s-au efectuat utilizand biopolimeri
solubili in apa. S-a pornit de la ideea ca matricea de bioceluloza poate ingloba in ea diverse materiale, daca acestea
sunt prezente in mediul de reactie. Cele mai multe studii s-au efectuat utilizand colagen, aloe vera gel, alginat de
sodiu, hidroxipropil-celuloza, carboximetil-celuloza, alcool polivinilic si altele. Unele dintre compozitele astfel
obtinute au prezentat proprietati superioare celulozei bacteriene, altele nu, evident si in functie de aplicatiile avute in
vedere pentru respectivele materiale. In aceasta lucrare, dupa unele teste preliminare, s-a optat pentru modificarea
mediului de reactie cu carboximetil-celuloza, cu gel de aloe vera, cu xantan, cu chitosan si cu alcool polivinilic.
Compozitele obtinute au fost caracterizate prin spectroscopie spectroscopie FTIR si prin microscopie electronica de
baleaj SEM.
1.3. Hidrogeluri polimerice cu sau fara biopolimeri inglobati
Hidrogelurile sunt compusi macromoleculari care pot retine volume de apa, de sute sau chiar mii de ori, mai mari
decat masa lor in stare uscata, aceste aspecte fiind relatate si in capitolul de literatura din etapa I a proiectului. Avand
in vedere aceste aspecte, lucrarea de fata se inscrie pe aceasta linie urmarind obtinerea unor hidrogeluri pe baza de
biopolimeri si polimeri sintetici. Obtinerea de hidrogeluri pe baza de biopolimeri a fost si este intensiv cercetata in
ultimii ani, datorita proprietatilor superioare pe care le prezinta, in comparatie cu hidrogelurile pe baza de polimeri
sintetici. Hidrogelurile ce au la baza biopolimeri prezinta avantajul biodegradabilitatii, biocompatibilitatii cat si a unui
nivel de toxicitate scazut. Bioceluloza (BC) este unul dinte cei mai utilizati biopolimeri, datorita capacitatii excelente
de a retine apa cat si a proprietatilor mecanice superioare. In vederea obtinerii unor noi hidrogeluri superabsorbante sa avut in vedere combinarea biocelulozei cu un polimer sintetic, de tipul acidului poliacrilic (PAA), in scopul cresterii
gradului de absorbtie a apei, cat si al cresterii vitezei de gonflare a hidrogelurilor. Astfel, lucrarea de fata isi propune
obtinerea de hidrogeluri hibride superabsorbante pe baza de bioceluloza si acid poliacrilic care sa previna poluarea
mediului ambiant, prin utilizarea biocelulozei cat si a acidului acrilic (acidul acrilic este considerat mai putin toxic
toxic fata de acrilamida), si totodata sa asigure prorietatile superabsorbante necesare aplicatiilor in agricultura.
Se cunosc mai multe metode de obtinere a hidrogelurilor hibride pe baza de bioceluloza (BC) si copolimeri acrilici
care au fost analizate pe larg in referatul de literatura al ICECHIM, predat in prima etapa de dezvoltare a proiectului.
In urma analizarii datelor de literatura, in lucrarea de fata se prezinta sinteza si caracterizarea unor hidrogeluri hibride
superabsorbante pe baza de bioceluloza si acid poliacrilc reticulat cu N,N’- metilen-bis-acrilamida. Sinteza
hidrogelurilor s-a realizat printr-o reactie de copolimerizare radicalica reticulanta a acidului acrilic cu N,N’-bismetilen-acrilamida, initiata de sistemul redox format din persulfatul de potasiu (KPS) si metabisulfitul de sodiu (MS),
in apa distilata, in prezenta de bioceluloza, atat liofilizata cat si ne-liofilizata. Hidrogelurile hibride astfel obtinute au
fost caracterizate in scopul determinarii influentei variatiei concentratiei de reactanti, asupra gradului de gonflare

(absorbtiei de apa). Noile structuri de hidrogel superabsorbante au fost caracterizate prin spectroscopie FTIR, prin
analize TGA/DTG, prin microscopie electronica de baleaj SEM si prin determinari reologice.
1.4. Extractia principiilor active din materiale vegetale
Cercetarile desfasurate in ultimul timp au pus in evidenta faptul ca eficacitatea preparatelor din materii vegetale, se
datoreaza fitocomplexului de principii active si uneori si substantelor balast care potenteaza principiile active marind
activitatea acestora sau prelungind-o. Aceste constatari conduc la premisa folosirii de fitocomplecsi obtinuti prin
dizolvarea extractiva a principiilor active din materii vegetale, chiar daca exista substanta activa sub forma de
substanta pura.
EXTRACTIA PRINCIPIILOR ACTIVE: Dizolvarea extractiva este o metoda de dizolvare partiala, extractia fiind
un procedeu fizic de izolare a unor principii active, dintr-un produs vegetal folosind solubilitatea acestora intr-un
anumit solvent; solventul adaugat preia o parte din continutul supus extractiei si formeaza impreuna extractul. Prin
actiunea dizolvanta si extractiva a unui solvent asupra unui produs vegetal rezulta solutii extractive sau extracte care
contin, alaturi de principiul activ dizolvat, o cantitate variabila de substante balast, dispersate de cele mai multe ori
coloidal (amidon, pectine, gume, mucilagii, rezine, clorofila), fapt pentru care sunt considerate ca forme intermediare
intre dispersiile moleculare si dispersiile eterogene.
Considerente generale asupra procesului de extractie:

In functie de solventul utilizat, se obtin solutii extractive apoase, tincturi si extracte, la folosirea alcoolului de
diferite concentratii si digestii, cand solventul utilizat este uleiul vegetal;

Principiile active din solutiile extractive – pot fi formate dintr-o singura substanta, dar cel mai frecvent dintrun grup de compusi denumit fitocomplex in care se distinge o substanta activa principala si substante active
secundare;

Substantele secundare – se extrag odata cu principiile active si au rol de potentare a efectului terapeutic al
principiilor active;

Operatia de extractie are mai multe faze de lucru care urmaresc, in general, epuizarea produsului vegetal si
separarea cantitativa a componentelor solubile, dar si active terapeutic; procesul de extractie a produselor
vegetale are loc in sistemul solid-lichid.

Factorii principali care influenteaza extractia sunt: structura / proprietatile fizico-mecanice ale celulelor
produsului vegetal si natura solventului;

Procedeul de extractie constituie un factor hotarator pentru obtinerea unor randamente optime in principii
active.
In functie de dinamica proceselor fizice ce au loc, se pot clasifica in doua grupe:
- procedee de extractie cu instalarea echilibrului de concentratie: macerare, dubla macerare, digestia, macerarea
fractionata, extractia cu ultrasunete ;
- procedee de extractie care conduc la epuizarea produsului vegetal: percolarea, repercolarea, evacolarea,
diacolarea, extractia in contracurent.
Studiile experimentale efectuate in aceasta etapa de lucru de catre partenerul Plantavorel au avut in vedere obtinerea si
caracterizarea unor extracte vegetale obtinute din plante medicinale selectate in etapa anterioara cu potential
fitochimic si biologic ca agenti fitopatogenici in agricultura (actiune antimicrobiana, antifungica si antivirala).
Protocoalele de experimentare din etapa anului 2013 cuprind studii de extractie a unor fitocomplecsi ce contin
ca principii active principale chinone, cumarine, flavone/ polifenoli respectiv saponine, principii amare, aminoacizi si
taninuri ca principii active secundare cu rol de potentare a actiunii biologice si sunt prezentate pe larg in raportul de
etapa al partenerului Plantavorel.

2. Studii experimentale de obtinere a materialelor superabsorbante, cu sau fara agrochimicale
naturale active
A.II.1 Obtinerea „in situ” de materiale superabsorbante cu continut de BC si alti biopolimeri
(carboximetilceluloza, alcool polivinilic, chitosan) prin modificarea mediului de fermentatie.
Caracterizarea fizico-chimica a materialelor obtinute
A. II.5 Realizarea tehnologiei de laborator pentru obtinerea structurilor superabsorbante in situ
Se prezinta pe scurt rezultatele obtinute la modificarea mediului de fermentatie a BC utilizand diferiti biopolimeri
obtinute de colectivul de cercetare al coordonatorului de proiect - UPB.
Mediu de cultura
Mediul de cultura folosit a fost Hestrin-Schramm (HS) fara modificarea pH-ului. Precultura obtinuta din otet de mere
a fost transferata intr-un vas Erlenmayer de 250 mL care a continut mediu HS. Dupa incubare la 300 C pentru 24 de
ore, precultura a fost transferata in vasele de lucru, continutul de inocul in mediu fiind de 5%. Fermentatia s-a facut la
280C, urmarindu-se cantitatea de bioceluloza obtinuta dupa o saptamina de cultura statica. Fiecare vas de lucru a fost
alimentat cu cantitati diferite de biopolimer dizolvat in prealabil in mediul de fermentatie. Dupa trecerea celor 7 zile,

peliculele obtinute au fost indepartate din vasele de cultura si fierte in solutie de NaOH 0,1 N pentru o jumatate de ora,
pentru indeparatrea materialului celular. Dupa aceea au fost spalate cu apa distilata de mai multe ori, pana la pH
neutru. Membranele gelifiate obtinute au fost uscate la 50°C pana la greutate constanta. Filmele astfel obtinute au fost
apoi analizate prin diverse tehnici. Filmul martor de bioceluloza rezultat din mediul de cultura intial se va nota BC,
compozitele rezultate la adaosul de gel de aloe vera in proportie de 10% fata de mediul de reactie se va nota BC-aloe
vera 1, iar cel de-al doilea pentru care s-a folosit un adaos de 20% gel de aloe vera se va nota BC-aloe vera 2. Analog
s-a procedat si pentru compozitele care au continut carboximetil-celuloza, xantan, alcool polivinilic si chitosan.
Caracterizarea compozitelor BC obtinute prin adaosul de biopolimeri in mediul de fermentatie
1. Spectroscopie in infrarosu cu transformata Fourier
Compozitele obţinute in toate variantele experimentale au fost studiate cu ajutorul spectroscopiei IR utilizând aparatul
JASCO FT/IR- 6200. Scanarea s-a efectuat de la 4000 cm-1 la 500 cm-1 pentru fiecare proba.
2. Difractometrie cu raze X
Difractia cu raze X s-a realizat cu un difractometru Shimadzu XRD 6000 (Ni filtered Cu-Kα radiation, 40 kV, 30 mA
and 0,02° step scan. Unghiurile de difractie au fost in domeniul 8°-80° (2θ) cu o rezolutie de 0,033°. Indicele de
cristalinitate a fost calculat cu metoda lui Segal si colab. (1959).
(1)
unde I(200) este intensitatea picului la (200) iar Iam este intensitatea minima intre picurile (110) si (200).
In continuare se prezinta, ca exemplu de lucru, rezultatele obtinute pentru compozitele de BC si aloe vera si cele de
BC si carboximetil celuloza.
Caracterizarea compozitelor BC-gel aloe vera
In figura 1.1 este prezentat spectrul FTIR al compozitelor BC-aloe vera in comparatie cu spectrul unui film de BC
pura.

Fig. 1.1. Spectrul IR al compozitei de BC-aloe vera in comparatie cu spectrul unui film de BC pura.
Din figura 1.1 se observa ca nu sunt deosebiri semnificative intre picurile biocelulozei pure si ale compozitului
BC-aloe vera. La lungimea de undă 3344 cm-1 sunt foarte vizibile vibraţiile grupei OH. Picul format la 1639 cm-1 este
datorat vibraţiilor simetrice de deformaţie ale moleculelor de apă (umiditatea celulozei). Picurile de la lungimile de
undă 1054 cm-1, 1365,35 cm-1 şi 1432 cm-1 pot fi atribuite intinderii CO, deformarii CH si respectiv incovoierii
simetrice CH. In literatura de specialitate se afirma ca picuri din regiunea 1565-1540 cm-1 se pot datora prezentei
grupei NH din structura gelului de aloe vera. O analiza atenta a domeniului spectral cuprins intre 1500-1800 cm-1 arata
ca numai pentru compozitul 1 (cu un continut initial de aloe vera de 10% in mediul de reactie) se observa doua picuri
suplimentare fata de BC, si anume 1551,45 cm-1 si 1526,38 cm-1, care ar putea sugera o interactiune intermoleculara
intre BC si aloe vera. Pentru cel de-al doilea compozit nu se observa nici o deosebire intre picurile compozitului si
cele ale celulozei bacteriene.
In ceea ce priveste cristalinitatea probelor obtinute, aceasta nu variaza semnificativ intre proba de BC pura si
compozitele cu aloe vera, in care a fost variat continutul initial de aloe vera in mediul de reactie. In figura 1.2 sunt
prezentate difractogramele celor trei filme, difractograme in care se observa picuri caracteristice ale biocelulozei.
Celuloza bacteriana prezinta trei picuri Bragg la 14,440, 16,770 si 22,70, picuri care sunt prezente si in compozitele
obtinute cu adaos de gel de aloe vera. Indicele de cristalinitate calculat cu relatia (1) a avut urmatoarele valori: 0,825
pentru BC pura, 0,858 pentru BC-aloe vera 1 si 0,848 pentru BC-aloe vera 2. Se poate observa ca cele doua compozite
obtinute au un grad de cristalinitate chiar mai mare decat al BC pure, si nu foarte diferit intre ele, ci aproximativ
constant.

Fig. 1.2. Spectrul XRD pentru BC si compozitele BC-aloe vera 1 si BC aloe vera 2.
Compozite BC-carboximetil-celuloza (CMC)
Mediu de cultura
A fost folosit acelasi mediu de cultura ca in experimentul anterior, numai ca in vasele de cultura au fost adaugate
solutii apoase de CMC de diverse concentratii, si anume: 3g/L; 6g/L si 8 g/L. Probele au fost mentinute la 28°C pentru
7 zile, dupa care peliculele obtinute au fost recuperate si prelucrate ca in experimentul anterior, adica, fierbere in
solutie de NaOH, spalare si uscare la temperatura constanta. Compozitele obtinute au fost notate cu BC-CMC-1, BCCMC-2 si BC –CMC-3.
In figura 1.3 sunt prezentate spectrele IR ale biocelulozei pure si ale compozitelor obtinute prin adaugarea in mediul
de reactie unor solutii de CMC (compozitele BC-CMC-2 si BB-CMC-3). Se observa practic aceleasi picuri si pentru
filmul de BC si pentru compozite si se constata doar mici deplasari ale picurilor. Astfel, picul de la 3344 cm -1 datorat
intinderii OH a legaturii de hidrogen intermoleculare se deplasesaza la 3343 cm-1 pentru BC-CMC-2 si la 3346 cm-1
pentru BC-CMC-3. Acelasi lucru se constata si pentru picul de la 2919 cm-1 de intindere antisimetrica CH2, care se
deplaseaza de la 2918 cm-1 la 2919 cm-1 si 2917 cm-1 in spectrul celor doua compozite. Alte picuri importante pentru
identificarea celulozei se mentin neschimbate in toate cele trei filme: 1159 cm-1, 1107 cm-1 si 1031 cm-1 picuri datorate
intinderii CO si C-C si scuturarii CH2 si picul de la 1055 cm-1 datorat intinderii CO.
Din figura 1.4. se observa practic aceleasi maxime de difractie si pentru proba de BC si pentru compozitele de
BC-CMC. Folosind relatia 1 s-au calculat urmatorii indici de cristalinitate: BC-pura 0,825; BC-CMC-1 0,828; BCCMC-2 0,818 si BC-CMC-3 0,826. Se observa practic un indice de cristalinitate constant, micile variatii putand sa se
datoreze unor erori de masura.

b)

a) Fig. 1.3. Spectrul IR al BC pure si al compozitelor BC-CMC.
Fig. 1.4. Spectrul XRD al BC martor si al compozitelor BC-CMC.

In figura 1.5 sunt prezentate imagini de microscopie electronica de baleiaj atat pentru BC pura, cat si pentru unele din
compozitele obtinute prin modificarea mediului de fermentatie.

Fig. 1.5. Imagini SEM ale biocelulozei pure si ale unor compozite de bioceluloza obtinute prin modificarea
mediului de fermentatie.
Se observa aparitia unor modificari ale structurii matricii de bioceluloza prin adaosul de solutii de biopolimeri
in mediul de fermentatie.
Tehnologia de obtinere a compozitelor BC cu biopolimeri <in situ> este reproductibila si permite obtinerea de
materialele cu caracteristici superioare.
A.II.1.1 Obtinerea de materiale superabsorbante cu continut de BC si alti biopolimeri prin amestecarea
biocelulozei cu solutii ale acestora
A. II.5 Realizarea tehnologiei de laborator pentru obtinerea structurilor superabsorbante ex-situ
S-au obtinut structuri compozite pornind de la celuloza bacteriana si diversi biopolimeri in vederea cresterii
capacitatii de gonflare a materialelor obtinute. Primele teste s-au realizat prin impregnarea BC cu gelatina, chitosan,
alginat si CMC fara reticulare. S-au utilizat bucati de bioceluloza de tip gel care au fost imersate in solutii ale
polimerilor mai sus mentionati, solutii de diverse concentratii. Numai pentru gelatina experimentele s-au efectuat la
temperatura de 500C, pentru a asigura o viscozitatea cat mai mica a acesteia si a impiedica gelifierea gelatinei. Toate
celelalte experimente s-au relizat la temperatura camerei.
Proprietatea testata a fost gradul de gonflare, prin imersarea filmelor obtinute dupa impregnare si uscare in
solutii apoase la temperatura camerei. Din timp in timp, filmele au fost scoase din apa, s-a indepartat doar umiditatea
superficiala prin tamponare pe hirtie de filtru si s-au cantarit pe balanta analitica. Rezultatele au fost exprimate prin (g
compozit gonflat/g compozit uscat). Cele mai bune rezultate s-au obtinut pentru compozitele BC-CMC.
Compozite BC-Carboximetil celuloza
S-au testat si solutii de CMC pentru impregnarea celulozei bacteriene. Rezultatele obtinute sunt prezentate in figura
1.6.

a)
Fig. 1.6. Date experimentale de gonflare obtinute la testarea compozitelor BC-CMC
b)
Fig. 1.7. Date experimentale de gonflare obtinute la testarea compozitelor BC-CMC la concentratii
mari de CMC si reticulare cu epiclorhidrina de concentratie 2.5%.
Deoarece pentru astfel de superabsorbanti se urmareste nu numai un grad de gonflare mare, ci si proprietati mecanice
bune, s-au testat si compozite BC-CMC care au fost reticulate cu solutii de epiclorhidrina 2.5% la pH=6. Rezultatele

obtinute sunt prezentate in figura 1.7. O crestere ceva mai importanta se observa pentru compozitele impregnate cu
solutie de CMC de 0,25% si reticulate cu epiclorhidrina (conc. 2,5% si pH=6). Pentru celelalte, fie probele nereticulate
au grade de gonflare mai mari, fie gradul de gonflare a probei reticulate si nereticulate este apropiat. De exemplu,
proba obtinuta prin impregnare cu solutie CMC 0,5% are grad de gonflare mai mare daca nu este reticulata, iar pentru
proba impregnata cu solutie CMC 0,75% valorile gradului de gonflare sunt apropiate intre filmul reticulat si cel
nereticulat.
Deoarece cele mai bune rezultate s-au obtinut pentru compozitele impregnate in solutii de 0,25% CMC, s-au testat
concentratii de CMC intre 0,1 si 0,25% cu sau fara reticulare. Datele obtinute cu privire la gradul de gonflare in apa
sunt prezentate in figura 1.8. Din figura 1.8 se observa ca cel mai mare grad de gonflare s-a obtinut pentru compozitele
de BC impregnate in solutia de CMC 0,15% (172 g/g). Deoarece pentru astfel de superabsorbanti se urmareste nu
numai atingerea unui grad de gonflare mare, ci si proprietati mecanice bune, s-au testat si compozite BC-CMC care au
fost reticulate cu solutii de epiclorhidrina, atat in mediu acid (pH=6), cat si in mediu bazic (pH=10). Pentru reticulare
s-a utilizat o solutie de 2,5% epiclorhidrina. Experimente efectuate cu epiclorhidrina mai concentrata (7,5%) nu au dus
la o imbunatatire a gradului de gonflare.
Din figura 1.9 se observa ca cele mai bune rezultate s-au obtinut pentru proba nereticulata si pentru cea reticulata, dar
la pH acid. Cum nu s-au facut determinari mecanice, deocamdata se mentin in lucru ambele variante.

a) Fig. 1.8. Date experimentale de gonflare obtinute la testarea compozitelor BC-CMC, pentru concentratii mici
ale solutiei de CMC-fara reticulare.
b) Fig. 1.9. Date experimentale de gonflare obtinute la testarea compozitelor BC-CMC 0.1%, cu reticulare
folosind solutii de epiclorhidrina la pH variabil.
Tehnologia de obtinere a materialelor suerabsorbante din BC si solutii de biopolimeri ex-situ este
reproductibila, simplu de aplicat, iar materialele obtinute pot avea carcateristici controlabile prin concentratia solutiilor
de biopolimeri folosite.
A.II.2 Studii de laborator privind transferul de masa prin materialele obtinute, dezvoltarea de modele de
permeatie, identificarea parametrilor de transport
Permeabilitatea vaporilor de apa este o proprietate de transport importanta pentru materialele compozite. In cazul
compozitelor obtinute in situ permeabilitatea vaporilor de apa s-a determinat utilizand metoda ASTM modificata
(ASTME 96-95,1989). Capsulele de testare au fost umplute cu 20 de g de silicagel pentru a produce 0% umiditate
relativa sub filmul compozit. Silicagelul a fost incalzit la 180 0C cel putin 8 ore inainte de a fi folosit. Capsulele au fost
apoi plasate intr-un exicator continand apa distilata, la temperatura constanta de 30 0C. In acelasi exicator a fost plasat
si un senzor de umiditate. Capsulele au fost cantarite periodic intr-un interval de timp de pana la 200 de ore. Pentru a
calcula permeabilitatea vaporilor de apa, mai intai, s-a determinat prin regresie liniara panta dreptelor obtinute in urma
cantaririi capsulelor. Dupa care s-a aplicat formula (2) pentru calculul permeabilitatii vaporilor de apa.
J  f
(2)
WVP 
A  P

unde J este panta dreptei de crestere a masei probei in timp (g/s), A este aria filmului testat (m2), P este diferenta de
presiune de vapori de o parte si de cealalta a filmului (Pa) si δf este grosimea filmului (m). Grosimea filmelor a fost
masurata cu ajutorul unui micrometru (Mitutoyo, Japan). Grosimea medie a fost exprimata ca medie a 5 determinari a
grosimii masurate pentru fiecare film testat.
Permeabilitatea vaporilor de apa este o caracteristica importanta pentru filmele compozite, mai ales daca se au
in vedere utilizari ale acestora in care sa vina in contact cu vaporii de apa, de exemplu ca ambalaje sau ca materiale
superabsorbante. Patru mecanisme pot fi considerate cand are loc tranferul vaporilor de apa prin compozitele studiate.
Primul mecanism este absorbtia moleculelor de apa pe suprafata polimerului (ceea ce inseamna la suprafata filmului),
celalalt mecanism este absorbtia apei si difuzia acesteia prin porii filmului, urmata de desorbtia apei de pe suprafata
filmului, dar in interiorul capsulei de testare. Permeabilitatea vaporilor de apa prin filme polimerice este un fenomen

complex care depinde de numerosi parametri. Dintre acestia cei mai importanti sunt: temperatura, gradientul de
presiune, umiditatea relativa a mediului, grosimea filmului, densitatea si compozitia acestuia, marimea si distributia
porilor, cristalinitatea ca si raportul hidrofil-hidrofob al componentilor. In tabelul 1.1 sunt prezentate valorile obtinute
pentru permeabilitatea vaporilor de apa prin filmele studiate. In general permeabilitatea vaporilor de apa are loc prin
portiunea hidrofila a filmului.
Tabelul 1.1. Valori ale permeabilitatii vaporilor de apa prin filmele compozite (g/m2zi)
BC
BC-aloe-1
BC-aloe-2
263.2
297.4
296.8
BC-CMC-1 BC-CMC-2 BC-CMC-3
281.6
331.3
345.3
BC-Xant-1 BC-Xant-2 BC-Xant-3
345.3
349.9
364.1
Din tabelul 1.1 se observa ca toate compozitele au o permeabilitate mai mare a vaporilor de apa decat bioceluloza
pura. Acest lucru se poate explica prin faptul ca pe de o parte compozitele obtinute contin substante hidrofile, iar pe de
alta parte cristalinitatea celulozei poate fi afectata de prezenta altor componente in mediul de fermentatie, desi
masuratorile din spectrul de difractie nu au aratat in mod clar o variatie substantiala a cristalinitatii compozitelor fata
de BC pura.
Mecanisme de difuzie
Difuziunea prin pori poate avea loc prin trei modalităţi: după legea lui Fick, prin difuziune Knudsen şi difuziune
de suprafaţă.
Difuziunea moleculară obişnuită, sau cea care are loc după legea lui Fick se produce atunci când solidul are pori
mari plini cu lichid sau cu gaz, difuziunea având loc prin mediul care umple solidul.
Difuziunea de tip Knudsen are loc prin pori lungi şi foarte înguşti, cu raze medii între 2-50 nm. Drumul liber
mijlociu al gazelor în aceste condiţii este mai mare decât diametrul porilor şi o moleculă de gaz se va ciocni mai
des de pereţii porului decât de o altă moleculă de gaz. O formulă de calcul a coeficientului de difuziune de tip
Knudsen este următoarea:

(3)
Unde Di,K este coeficientul de difuziune de tip Knudsen, rmedie este raza medie a porului, R-constanta generală a
gazelor, T-temperatura absolută, iar Mi este masa moleculară a gazului care difuzează. Din teoria cinetică a
gazelor termenul 3 de sub radical poate fi înlocuit cu 8/π. Spre deosebire de difuzia obişnuită, coeficientul de
difuziune Knudsen nu depinde de natura celorlalţi componenţi din sistem şi de presiunea totală. Dacă există o
regiune tranzitorie în care au loc şi ciocniri moleculare, dar şi ciocniri ale moleculelor cu pereţii porilor solidului,
atunci coeficientul de difuziune se va determina cu relaţia (4):
(4)
Datele de literatura si cele obtinute experimental la permeatia vaporilor de apa prin bioceluloza si prin compozitele
acesteia sugereaza ca predominant este mecanismul de tip Fick.
Dacă ne referim strict la fluxul de component transportat printr-o membrană, pentru a explica transferul de masă la
acest nivel au fost dezvolatate mai multe modele, care vor fi prezentate pe scurt în cele ce urmează.
Pentru a descrie procesul de permeaţie prin membrane se pot utiliza două modele, care reprezintă cazurile extreme.
Primul model este modelul <curgerii prin pori> în care se consideră că separarea are loc datorită gradientului de
presiune prin porii foarte subţiri ai membranelor. Cel de-al doilea model este aşa numitul model <solubilizaredifuzie>. În cadrul acestui model se consideră că permeatul se dizolvă în materialul membranei şi apoi difuzează prin
membrană. Separarea diverselor substanţe se realizează ca urmare a diferenţelor între viteza de dizolvare şi cea cu care
solutul difuzează prin membrană.
Modelul curgerii prin pori
Pentru membranele poroase, cum este si cazul biocelulozei, curgerea vâscoasă domină procesul. Membranele poroase,
utilizate la separarile prin MF si UF sunt constituite dintr-o matrice polimerică cu pori avand dimensiunile cuprinse
între 1nm şi 10 µm. Separarea amestecului este determinată de diferenţa între dimensiunile solutului (mai mari) şi a
porilor barierei, componentul care traversează membrana fiind, în principal, faza continuă (solventul), sub acţiunea
unei diferenţe de presiune (proces de baromembrană). În acest model se presupune că fluidul circulă prin canalele
membranei în regim laminar, astfel încât este posibil să se aplice ecuaţia lui Fanning pentru a calcula viteza de
circulaţie în funcţie de căderea de presiune care apre când fluidul traversează membrana. Pornind de la ecuaţia lui
Fanning se poate scrie:
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(5)
Unde: δ este lungimea canalului, de este diametrul echivalent al fiecărui canal, wc este viteza de circulaţie a fluidului
prin canal, iar Re este numărul Reynolds.
Pentru modelul curgerii prin pori fluxul se poate calcula cu relaţia:

    d e2
J   w 
 p
32     m   2

(6)
Modelul <solubilizare -difuzie>
Spre deosebire de modelul curgerii prin pori, care presupune o distribuţie a concentraţiei soluţiei prin membrană ca
fiind uniformă, modelul solubilizare-difuzie consideră presiunea ca fiind constantă prin membrană, iar forţa motoare a
procesului este gradientul de concentraţie de o parte şi de alta a a membranei. În aceste condiţii fluxul molar de
component transferat poate fi exprimat prin legea lui Fick folosind gradientul de potenţial chimic:

DC
D C  
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(7)
unde Ji= fluxul molar de component transportat [Kmol/m2s], Di= coeficientul de difuziune al componentului i [m2/s],
Ci=concentraţia componentului i [Kmol/m3], μi= potenţialul chimic al substanţei care difuzează [J/Kmol K],-volumul
parţial molar al componentului i şi pi –presiunea aplicată. Modelul solubilizare-difuzie se aplică, mai ales, pentru
procesul de permeaţie gazoasă.

Concluzii
In aceasta etapa au fost obtinute doua tipuri de compozite care contin bioceluloza. Prima categorie de
compozite s-a obtinut folosind solutii de biopolimeri de diverse concentratii alimentate in mediul de fermentatie
(modificare in situ). Al doilea tip au fost obtinute prin impregnarea biocelulozei obtinute din cultura statica cu diverse
solutii de biopolimeri (modificare ex-situ). Cele mai bune rezultate, in ceea ce priveste capacitatea de gonflare s-au
obtinut pentru compozitele care contin BC si CMC obtinute prin impregnare. S-a masurat un grad de gonflare de
aproximativ 180 g/g, valoare incurajatoare pentru continuarea cercetarilor.
A.II.3 Superabsorbante pe baza de bioceluloza si hidrogeluri polimerice
Parte experimentala privind obtinerea hidrogelurilor hibride superabsorbante pe baza de bioceluloza liofilizata
(BCL) si acid acrilic (AA).
A.II.4 Caracterizarea materialelor obtinute din punct de vedere fizico-chimic
Materiale
Acidul acrilic (AA, Sigma-Aldrich, 99%) a fost distilat in vid pentru indepartarea inhibitorului de
polimerizare. Amoniacul (solutie apoasa 25% ), a fost procurat de la Chimopar SA. Persulfatul de potasiu (KPS, Acros
Organics, 99%) si metabisulfitul de sodiu (MS, Acros Organics, 97%) au fost folositi ca initiatori ai procesului de
polimerizare. N,N'-metilenbisacrilamida (MBA, Sigma-Aldrich, 99%) a fost folosita ca agent de reticulare. Toate
aceste substante au fost folosite fara o purificare prealabila. De asemenea, s-au utilizat si doua tipuri de bioceluloza
liofilizata (BCL) – una obţinuta in cultura statica utilizând fructoza ca sursa de carbon si polen ca sursa de azot (BCLB3), iar cea de-a doua obţinuta tot in cultura statica unde sursele de carbon au fost înlocuite cu surse mai ieftine de
genul sucului de fructe si anume suc de ananas (BCL-A1).
Sinteza hidrogelurilor superabsorbante pe baza de bioceluloza liofilizata si acid acrilic.
Bioceluloza obtinuta in cultura statica a fost liofilizata timp de 24 de ore. Dupa expirarea timpului de
liofilizare, bioceluloza a fost taiata in bucatele mici si macinata cu ajutorul unei mori cu bile, in scopul obtinerii unor
particule fine de bioceluloza. Apoi, a fost preparata o suspensie din cantitatile corespunzatoare de bioceluloza, apa
distilata, acid acrilic (neutralizat 30% cu NH3), si N,N’-metilenbisacrilamida. Suspensia obtinuta a fost mentinuta la
temperatura camerei, sub agitare mecanica timp de 7 zile, in vederea obtinerii unei mai bune compatibilizari intre BC
si AA-co-MBA. Dupa expirarea celor 7 zile, peste suspensie au fost adaugate si solutiile sistemului redox de initiere
(KPS/MS). Pentru omogenizare, amestecul de reactie a fost mentinut sub agitare mecanica timp de 2 minute.
Suspensia astfel obtinuta a fost apoi turnata in fiole de sticla cu un diametru de 10 mm. In amestecul de reactie a fost
purjat azot timp de 2-3 min pentru indepartarea oxigenului dizolvat, dupa care fiolele au fost sigilate cu dopuri din
plastic si tinute la temperatura camerei. La finalul timpului de reactie (24 ore), fiolele au fost sparte si hidrogelurile
obtinute au fost taiate in bucati mici sub forma de cilindru cu o inaltime de aproximativ 1 cm. O bucata de hidrogel
astfel obtinuta, a fost introdusa intr-un pahar cu apa distilata si tinuta timp de 7 zile la temperatura camerei. Apa a fost
schimbata zilnic pentru indepartarea monomerului nereactionat. Dupa aceasta etapa de purificare/gonflare,
hidrogelurile obtinute au fost introduse intr-o etuva la 40 °C, pana la o greutate constanta, in vederea determinarii
gradului de gonflare. Restul bucatilor de hidrogeluri purificate au fost de asemenea uscate la 40 °C in etuva, pana la o
greutate constanta.

Determinarea gradului de gonflare
Gradul de gonflare a fost determinat ca fiind raportul dintre cantitatea de apa continuta de hidrogel dupa
tratamentul de purificare-gonflare si masa de polimer uscat (xerogel) conform urmatoarei formule (3):

GG  [

(mhidrogel  mxerogel)
mxerogel

] *100

(8)

Rezultatul obtinut cu aceasta formula este exprimat procentual ( %).
Caracterizarea probelor
Analizele FTIR au fost realizate pe un echipament Nicolet Model 500, folosind media a 32 de scanari cu
rezolutia de 4 cm-1, din pastile de KBr.
Analizele termogravimetrice simultane DSC-TGA au fost realizate cu ajutorul unui instrument TA
Instruments SDT600. Termogramele au fost inregistrate cu o viteza de incalzire de 10 OC/min, folosind 5-10 mg de
material. Experimentele au fost realizate sub atmosfera de azot, cu un debit de 100 mL/min.
REZULTATE SI DISCUTII
Cercetarile efectuate de catre colectivul Partenerului 1–ICECHIM, au urmarit obtinerea unor hidrogeluri cu
diverse concentratii de bioceluloza liofilizata [BCL]. Hidrogelurile obtinute au fost denumite XBCL-PAA, unde X
reprezinta concentratia procentuala de BCL raportata la cantitatea de AA. Retetele de sinteza ale hidrogelurilor pe
baza de acid poliacrilic cu diferite cantitati de bioceluloza liofilizata sunt prezentate in tabelul 1.2.
Tabelul.1.2
Retetele de sinteza ale hidrogelurilor cu concentratii diferite de bioceluloza liofilizata.
[BC]
[AA-NH4+]
H2O
[MBA](%)
[KPS/MS] (%)
(%
fata
Proba
(mol/l) fata de H2O
(ml)
fata de [AA]
fata de AA
de [AA])
PAA

0

2

5

1

1

5BCL- PAA

5

2

5

1

1

10BCL-PAA

10

2

5

1

1

20BCL-PAA

20

2

5

1

1

Analize spectroscopice FTIR
Spectrele FTIR ale xerogelurilor de poli (AA-co-MBA) (PAA), de bioceluloza BC-B3 si de hidrogel hibrid pe
baza bioceluloza liofilizata (BC- B3- PAA) si) cu continut de 5 % bioceluloza liofilizata sunt prezentate in Fig. 1.10
Spectrul xerogelului pe baza de poli(AA-co-MBA), prezinta peak-uri la lungimea de unda 2926 cm-1 si la
2886 cm-1, caracteristice gruparii -CH2. Peak-ul de la 1717 cm-1 a fost atribuit lungimilor de unda caracteristice
gruparilor carboxilat protonate care formeaza un dimer ciclic, in timp ce cele doua benzi, aproape de 1634 cm-1 si 1455
cm-1, sunt caracteristice vibratiilor de intindere asimetrice si simetrice C-O, corespunzatoare gruparilor carboxilat.
Banda larga de absorbtie intre 3100-3700 cm-1 poate fi atribuita prezentei gruparilor OH corespunzatoare gruparii
carboxilice din AA.
Spectrul caracteristic BCL de tip B3 prezinta peak-urile caracteristice BC care apar la 3350 cm-1
corespunzatoare vibratiei grupei OH si la 2896 cm-1 corespunzatoare gruparii CH2. Molecula de celuloza este
confirmata de prezenta peak-urilor de la urmatoarele lungimi de unda: 1313 (gruparea CH2), 1107 cm-1 vibratia
asimetrica a inelului glicozidic si 1057 cm-1 vibratia gruparii C-O pentru alcoolii primari si secundari.
Spectrul xerogelurilor cu continut de 5% BCL a prezentat toate peak-urile caracteristice polimerului acrilic (COOH, -CH) cat si peak-urile caracteristice biocelulozei (1107 cm-1 vibratia asimetrica a inelului glicozidic si 1057
cm-1 vibratia grupei C-O).
Imagini SEM ale hidrogelurilor obtinute
In figura 1.11 sunt prezentate imagini SEM ale hidrogelurilor obtinute. In Fig.1.11a sunt prezentate imaginile SEM ale
xerogelului simplu pe baza de acid poiliacrilic reticulat, care a prezentat o morfologie neteda si compacta. In
Fig.1.11b. sunt prezentate imaginile SEM caracteristice biocelulozei liofilizate, care a prezentat o structura fibroasa si
multistratificata, caracteristica biocelulozei.
In ceea ce priveste suprafata xerogelurilor hibride pe baza de PAA si BC, suprafata prezinta o morfologie fibroasa,
multistratificata, mai grosiera decat cea a BC simple, foarte probabil obtinuta in urma procesului de imbibare si
polimerizare a AA in structura de BC (Fig. 1.11c). De asemenea, se poate observa faptul ca structura compacta si
neteda a structurii de PAA este acoperita cu structura multistratificata a BC, acest lucru confirmand faptul ca procesul
de polimerizarea a AA a avut loc in interiorul structurii de BC.

Fig. 1.10 Spectrele FTIR ale probelor PAA, BC-B3 si BC-B3-PAA.

Fig. 1.11a. Imaginile SEM ale xerogelurilor simple pe baza de PAA la diferite marimi.

Fig.1.11b Imaginile SEM ale biocelulozei liofilizate la diferite marimi.

Fig. 1.11c. Imaginile SEM ale xerogelurilor hibride pe baza de PAA si BC la diferite marimi.
Studiul comportamentului termic (TGA/DTG)
In Fig. 1.12 sunt prezentate curbele TGA si DTG caracteristice acelorasi xerogeluri ca cele din Fig.1.10 In
cazul hidrogelurilor simple pe baza de poli(AA-co-MBA) comportamentul termic de degradare a fost complex,
putandu-se observa trei mari etape de degradare. Din curbele TGA se poate observa pentru acest xerogel o pierdere
totala de masa de 82,11%. De asemenea, din curbele DTG se poate observa faptul ca prima etapa, ce a avut un maxim
de 198ºC, prezinta o pierdere de masa de 8,07% asociata cu procesul de deshidratare. A doua etapa, ce a avut un
maxim la 261ºC, prezinta o pierdere de masa de 23,54% asociata procesului de dehidroxilare a acidului carboxilic,
urmat de procesul de decarboxilare, iar in a treia etapa a fost observat un maxim la 397ºC, cu o pierdere de masa de

50,50%, etapa fiind probabil asociata cu procesul de degradare a lanturilor polimerice mai mici, ramase in urma
scindarii lantului polimeric initial.
In cazul biocelulozei BC-B3 se poate observa o singura etapa de degradare termica, ce a avut loc la un maxim
de 334ºC, care este asociata procesului de degradare a biocelulozei. Comportamentul de degradare termica al
xerogelurilor hibride pe baza poli(AA-co-MBA) si bioceluloza inglobata (BC-B3 -PAA) este foarte asemanator cu cel
al xerogelurilor pe baza de PAA fara bioceluloza inglobata, avand loc in 4 etape, din care toate cele 3 etape de la
degradarea PAA, cu maxime apropiate de cele ale hidrogelului sintetic. De precizat ar fi faptul ca in cazul
xerogelurilor cu BC inglobata mai apare o etapa de degradare termica in jurul temperaturii de 346 ºC, etapa
caracteristica biocelulozei.

(a)
(b)
Fig. 1.12. (a)- Curbele TGA caracteristice probelor PAA, BC- B3 si BC-B3-PAA. (b)- sunt prezentate
curbele DTG caracteristice probelor.
Influenta concentratiei de bioceluloza liofilizata (BCL) asupra gradului de gonflare/absorbtiei de apa
Hidrogelurile astfel obtinute au fost caracterizate in scopul determinarii influentei concentratiei de bioceluloza
asupra gradului de gonflare/absorbtiei de apa.
Asa cum a fost mentionat anterior, s-au folosit 3 concentratii procentuale de [BCL] (tabel 1.2) in vederea
obtinerii unor hidrogeluri cu diferite rapoarte [BCL]/[PAA]. Pentru a se verifica influenta concentratiei de bioceluloza
asupra gradului de gonflare (GG) al noilor hidrogeluri obtinute, concentratia de [BCL] a fost modificata, in timp ce
celelalte rapoarte de reactie au fost mentinute constante [AA], [MBA]/[AA] si [KPS/MS]/[AA].
Cresterea concentratiei de bioceluloza in intervalul 5-20% masic a determinat o scadere semnificativa a
gradului de gonflare (Fig. 1.13 – 1.14). Scaderea gradului de gonflare odata cu introducerea de bioceluloza poate fi
explicata prin aparitia unor noi punte de reticulare intre particule de BC si reteaua polimerica de acid acrilic, ce au dus
la formarea unui hidrogel cu grad de reticulare mai mare si deci cu un grad de gonflare mai mic.
Influenta Concentratiei de Bioceluloza de tip (BCL-B3)
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Fig. 1.13. Influenta concentratiei de bioceluloza
liofilizate (BCL) de tip B3 asupra gradului de
gonflare

0

5

10

20

[AA] (mol/l)

Fig. 1.14. Influenta concentratiei de bioceluloza
liofilizata (BCL)de tip A2 asupra gradului de
gonflare

Concluzii
Prin copolimerizare radicalica, la temperatura camerei au fost sintetizate noi structuri de hidrogeluri pe baza
de bioceluloza liofilizata [BCL] inglobata si acid poliacrilic [PAA] reticulat cu [MBA], avand ca sistem de initiere,
sistemul [KPS]/[MS], in apa distilata. Hidrogelurile obtinute au fost caracterizate pentru determinarea gradului de
gonflare cu apa.
Spectrele FTIR si caracterizarea comportamentului termic al hidrogelurilor obtinute, prezentate anterior au
aratat prezenta biocelulozei in structura polimerului sintetic, de tip acid poliacrilic, ceea ce denota compatibilizarea
celor doua componente.
In urma determinarilor, s-a observat scaderea semnificativa a gradului de gonflare al hidrogelurilor o data
cu cresterea concentratiei de bioceluloza liofilizata. Acest lucru arata ca utilizarea lor ca hidrogeluri
superabsorbante este posibila, dar studiile trebuie continuate, prin folosirea unor concentratii mai scazute de agent
de reticulare [MBA] cat si a unor concentratii mai ridicate de acid acrilic [AA].
Au fost preparate noi structuri de hidrogeluri hibride superabsorbante pe baza de bioceluloza neliofilizata si acid acrilic in rapoarte diferite, prin copolimerizarea radicalica initiata de sistemul redox KPS/MS a
AA cu MBA, utilizându-se ca mediu de reactie apa. Noile structuri de hidrogel hibride au fost caracterizate prin
spectroscopie FTIR, prin analize TGA/DTG si prin microscopie electronica de baleaj – SEM. De asemenea
hidrogelurile hibride au fost caracterizate si din punctul de vedere al gradului de gonflare. Si in acest caz, cresterea
concentratiei de bioceluloza duce la scaderea gradului de gonflare, de aceea studiile trebuie continuate pentru a se
gasi compozitia optima ahidrogelurilor, ca sa sigure un grad mare de gonflare.
Hidrogelurile pe baza de bioceluloza liofilizata si acid acrilic pot fi utilizate in diferite domenii, mai ales in
agricultura, datorita biodegradabilitatii, biocompatibilitatii si nivelului toxic scazut oferit de acidul acrilic si de
bioceluloza.

A.II.6 Obtinerea si caracterizarea extractelor vegetale (fitocomplecsi chinone-flavonoide-acizi
polifenolcarboxilici- principii amare-cumarine) cu actiune antidaunatoare sau cu rol de fertilizare si
impregnarea materialelor superabsorbante cu acestea
Programul de experimentare pentru obtinerea extractelor vegetale
Acest studiu a fost realizat de partenerul Plantavorel. Pentru obtinerea de extracte vegetale din speciile vegetale
selectate s-a realizat un program de experimentare cu scopul de a stabili parametrii de extractie in vederea obtinerii de
extracte vegetale cu un continut ridicat in substante active .
Programul de experimentare cuprinde urmatoarele etape (fig. 1.15):
 analiza calitativa si cantitativa a materiilor prime vegetale;
 studiu de extractie in vederea stabilirii principalilor parametrilor de extractie: raportul planta/solvent de
extractie, temperatura de extractie , timpul de extractie;
 studiu de extractie in vederea stabilirii solventului optim de extractie in conditii de parametri de extractie
stabiliti;
 obtinerea de extracte imbogatite in compusi fitochimici de interes din fiecare specie vegetale selectata pentru
studiul de extractie;
 caracterizarea fito-chimica a extractelor vegetale obtinute si si evaluarea preliminara a actiunii biologice ;
 obtinerea extractelor vegetale pentru testarea ingblobarii in materialul superabsorbant si pentru teste preliminare
de actiune antipatogenica pe plante medicinale si aromatice- “extracte vegetale TEST”;
 prelucrarea si interpretarea datelor experimentale.

MATERIAL VEGETAL

STUDII DE EXTRACTIE
cf. programului de experimentare

Caracterizare
fitochimica

Extracte vegetale

Extracte vegetale TEST

Evaluare preliminara
activitate biologica

Fig. 1.15. Schema generala de experimentare

Studiul experimental de extractie a principiilor active de interes pentru fitopatologia culturilor agricole s-a realizat:
 in faza de laborator pentru stabilirea solventilor de extractie si a metodei de extractie;
 in faza micropilot pentru obtinerea de extracte –test pentru obtinerea de informatii preliminare asupra activitatii
biologice – antimicrobiene, antivirale si antifungice- „in vitro , „in vivo”, precum si pentru testarea capacitatii de
inglobare in materiale superabsorbante de catre coordonatorul proiectului.
S-au realizat urmatoarele studii experimentale de extractie, prezentate pe larg in raportul de etapa al Partenerului 2
– Plantavorel.
Studiu experimental de extractie a fitocomplexului biologic activ din Rhamnus frangula cortex (scoarta de
CRUSIN)
Studiul prezinta diferite procese de extractie pentru principalii constituienti din scoarta de crusin (Frangula
cortex) in vederea obtinerii unui extract imbogatit in antrachinone cu potential de utilizare in fitopatalogia culturilor.
Pentru extractia principiilor active cu actiune antifungica si antibacteriana din scoarta de crusin s-au luat in
considerare urmatoarele aspecte:

scoarta de crusin contine un amestec de derivati antrachinonici, flavonoide, taninuri, substante amare, substante
volatile si alcaloizi peptidici.

Constituientii cu cea mai cunoscuta activitate biologica din scoarta de crusin sunt emodin- di si mono-glicoside;

Complexul fitochimic mai contine cantitati mici de alte glicoside antrachinonice, diantrone, agliconi emodin si
emodin-9-antrone, taninuri;

In scoarta proaspata de crusin glucofrangulinele se gasesc in forma redusa, iar in scoarta invechita in forma
oxidata. Odata cu depozitarea mai mult timp a scoartei de crusin creste continutul in franguline si emodinfranguline.

In fig. 1.16 si 1.17 sunt prezentate cromatogramele de identificare a emodinului.

Identificare dupa developare

Fig. 1.16. Cromatograma de identificare a
emodinului in Rhamnus frangula (crusin,
scoarta): vizualizare la 366 nm.

a)

Identificare dupa derivatizare

b)

Fig. 1.17 (a, b). Cromatogramele de identificare a emodinului in Rhamnus
frangula (crusin, scoarta):
a) vizualizare in vizibil; b) vizualizare la 366 nm.

In figura 1.18 este prezentata cromatograma de identificare a emodinului in scoarta de crusin, obtinuta prin HPLC.

Fig. 1.18. Graficul 3D al cromatogramei
HPTLC de identificare a emodinului in
Rhamnus frangula (crusin, scoarta)
Legenda:
P1 (5μl)
P2 (7μl)
emodin
P3 (8μl)
P4 (6μl).

Studiu experimental de extractie a fitocomplexului biologic activ din Hypericum perforatum L. (SUNATOARE,
parte aeriana)
Studiul experimental a avut in vedere obtinerea de extracte vegetale din sunatoare, parte aeriana bogata in
naftodiantrone cu potential antidaunator in culturile de plante. Componentul principal al speciei Hypericum
perforatum L. (sunatoare) este reprezentat de hipericina (naftodiantrona-dehidroemodolantrona); alaturi de aceasta, in
materialul vegetal se gaseste si derivatul sau oxidat pseudohipericina, izomerii celor doi compusi, protohipericina si
protopseudohipericina si alte principii active cu rol de potentare a actiunii biologice urmarite (taninuri de natura
catehica, proantocianidine -catehina, epicatehina, leucocianidina, rezine, flavonozide-hiperozida, cvercitrozida,
izocvercitrozida, cvercetol, kempferol, rutin si biapigenol, bioflavonoide, acizii cafeic, clorogenic, p-cumaric, ferulic
si izoferulic, etc.). Compusii naftodiantronici se incadreaza din punct de vedere chimic in clasa derivatilor
antrachinonici.
Pentru extractia principiilor active cu actiune antifungica si antibacteriana din partea aerina de sunatoare s-au luat in
considerare urmatoarele aspecte:
 Hipericina si pseudohipericina sunt cunoscute ca agenti antivirali pentru un spectru larg de virusuri;
 Hiperforina are un puternic efect antibacterian ( gram-pozitivi si gram-negativi);
 Naftodiantronele se extrag prin metode de extractie cu solventi hidroalcoolici.






Principalele etape ale studiului sunt :
screeningul fitochimic pentru materialul vegetal supus procesului de extractie;
diferite procese de extractie pentru principalii constituienti din partea aeriana de sunatoare (Hyperici herba) in
vederea obtinerii unui extract bogat in compusi naftodiantronici (hipericina);
screeningul fitochimic pentru solutiile extractive obtinute;
punerea in evidenta a principiilor active cu potential de utilizare in fitopatalogia culturilor.

Studiu experimental de extractie a fitocomplexului biologic activ din Urtica dioica L. (URZICA VIE, parte aeriana)
Studiul experimental a avut in vedere obtinerea de extracte vegetale din urzica vie, parte aeriana bogata in flavone,
polifenoli, saponozide si aminoacizi cu potential antidaunator in culturile de plante. Actiunea biologica data de speciei
Urtica dioica L ( urzica vie, parte aeriana) este reprezentata de fitocomplexul format din flavonoide (kaempherol,
rutozid, quercitin), acizi polifenolcarboxilici ( cafeic, clorogenic, et.), aminoacizi (betaina, colina, acetilcolina, etc.),
clorofila, derivatii cumarinici ( scopoletin) si triterpene si steroli ( ß-sitosterol) .
Pentru extractia principiilor active cu actiune aantidaunatoare din partea aeriana de urzica vie s-au luat in considerare
urmatoarele aspecte:
 in prezenta unor concentratii mici de acid p-cumaric si acid ferulic au fost puse in evidenta efectele bacteriocide si
bacteriostatice celulele Ruminococcus albus, R. flavifaciens si Bacteroides succinogenes;
 quercetinul are actiune antifungica asupra A. fumigantus si Cryptococcus ;
 heterozidele sunt solubile in apa, alcool concentrate si diluat;
-solubile specific in acetat de etil, acetona;
-insolubile in solventi apolari;
 agliconii sunt solubili in alcool, acetat de etil, solventi nepolari,
-insolubili in apa;
-datorita hidroxililor fenolici sunt solubili in alcool si solutii alcaline.
 extractia heterozidelor se face cu apa sau alcool diluat;
Studiu experimental de extractie a fitocomplexului biologic activ din Artemisia absinthium L. (PELIN, parte
aeriana)
Studiul experimental a avut in vedere obtinerea de extracte vegetale din pelin, parte aeriana bogata in ulei
volatil aromat, flavone, polifenoli, cumarine, principii amare, taninuri, cu potential antidaunator in culturile de plante.
Actiunea biologica data de specia Artemisia absinthium L ( pelin, parte aeriana) este reprezentata de fitocomplexul
format din flavone si acizi polifenolcarboxilici (quercitin, acid cafeic, acid galic et.), cumarine (scopoletin,
umbeliferone), principii amare (absinthin, absinthum, etc.) , ulei volatil aromat (tuiona, pinen, camazulen, etc.).
Pentru extractia principiilor active cu actiune antidaunatoare din partea aeriana de pelin s-au luat in considerare
urmatoarele aspecte:
 extractele alcoolice (metanolice 100 % şi etanolice 80 %) de Artemisia absinthium manifestă o acţiune
antimicrobiană faţă de bacteriile gram-pozitive si gram-negative.
Raportul Plantavorel contine toate datele fito-chimice obtinute, argumentate cu cromatogramele si spectrele obtinute
dupa analizarea extractelor obtinute. De aceea, in continuare se prezinta numai concluziile studiului colectivului de la
Plantavorel.

Concluzii
Studiile experimentale realizate in aceasta etapa au avut drept scop evaluarea si aplicarea metodelor / tehnicilor de
extractie a principiilor active din plante medicinale si aromatice, obtinerea unor extracte vegetale din specii vegetale
selectate (selectate in etapa anterioara ca avand potential fitochimic si biologic ca agenti fitopatogenici in agricultura)
si caracterizarea fitochimica a acestora in corelatie cu potential antipatogen evaluat prin studii preliminare de activitate
biologica.
 S-au selectat plante medicinale si aromatice cu un continut major in clase de substante cu proprietati
antibacteriene si antifungice puse in evidenta de studiul bibliografic: flavonoide, fenoli si acizi fenolici, chinone,
cumarine , principii amare, saponine si aminoacizi:

Urtica dioica L. (fam. Urticaceae), URZICA VIE-partea aeriana;

Artemisia absinthium L. ( fam.Asteraceae), PELIN- partea aeriana;

Frangula alnus Mill. (Rhamnus frangula L.) (fam. Rhamnaceae), CRUSIN- scoarta;

Hypericum perforatum L. (fam. Hypericaceae (Guttiferae, Clusiaceae)- SUNATOARE- partea
terminala inflorita a plantei
Cele mai intense efecte antimicrobiene au fost identificate in cazul extractului hidroalcoolic de crusin si cel de
sunatoare, si in mai mica masura pentru extractele de urzica vie si pelin. Deoarece extractele sunt hidroalcoolice a fost
necesara atat aprecierea efectului bactericid al extractelor vegetale hidroalcoolice cat si a alcoolului etilic de
concentratie corespunzatoare in solutia extractiva.

S-au realizat urmatoarele variante experimentale prezentate in figurile de mai jos (1.19-1.22):

Fig. 1.19
Inocul + martor (apa distilata)
Nu au aparut zone de inhibitie;
Media zonelor de inhibitie este egala cu 0.

Fig. 1.20 Inocul + extract de pelin
Se identifica usoare zone de inhibitie cu Ø de 5 sau 6
mm; In interiorul zonelor de inhibitie exista
mumeroase celulule de NTG;
Media zonelor de inhibitie este egala cu 5,5.

Fig. 1.21 Inocul + extract de urzica vie
S-au obtinut niste zone de inhibitie, dar nu foarte
clare (si in perimetrul acestor zone s-au dezvoltat
celule de NTG);
Media zonelor de inhibitie este egala cu 7.

Fig. 1.22 Inocul + extract de crusin
S-au obtinut cele mai clare zone de inhibitie, cu
diametrul cuprins intre 7 si 11 mm, desi si in acesta
situatie au aparut colonii de germeni si in interiorul
zonelor de inhibitie;
Media aritmetica a zonelor de inhibitie este egala cu
9,2.


Protocoalele de experimentare din etapa anului 2013 au cuprins studii de extractie a unor fitocomplecsi ce
contin ca principii active principale chinone, cumarine, flavone/ polifenoli si principii amare ca principii active si
saponine, aminoacizi ca principii active secundare cu rol de potentare a actiunii biologice.

Protocolul de cercetare a fost indreptat spre obtinerea de extracte vegetale din speciile vegetale selectate in urma
rezultatelor etapei I/2012, prin metode de extractie specifice si selective pentru principiile active cu potential
antidaunator.
 s-au realizat studii de extractie prin metode conform Farmacopeii Romane (FR X), cu selectarea solventilor de
extractie si a temperaturii de extractie corespunzator claselor de substante fitochimice investigate;
 s-au selectat solventi de extractie specifici principiilor active cu potential antipatogen (chinone, falvone si
polifenoli, principii amare, cumarine, aminoacizi , saponozide); din considerente ecologice si toxicologice, la
obtinerea extractelor vegetale pentru testarea activitatii biologice s-au utilizat solventi «prietenosi» cu mediul
inconjurator si neagresivi in tratamentele antipatogenice;
 s-au obtinut extracte imbogatite in compusi fitochimici de interes din fiecare specie vegetala selectata pentru
studiul de extractie; la micropilot s-au obtinut extractelor vegetale pentru testarea ingblobarii in materialul
superabsorbant si pentru teste preliminare de actiune antipatogenica pe plante medicinale si aromatice;
 toate extractele vegetale obtinute au fost caracterizate fitochimic; evaluarea fitochimica complexa s-a realizat prin
metode analitice calitative si cantitative (instrumentale si chimice ) specifice cu metode standardizate sau metode
proprii validate;
 s-au realizat studii de evaluare a activitatii biologice (antimicrobiene ) la laborator si a efectelor tratamentelor
asupra unor loturi experimentale de plante medicinale si aromatice.
Pentru obtinerea de extracte vegetale din speciile vegetale selectate s-a realizat un program de experimentare, care a
avut in vedere:
 studiu de extractie in vederea stabilirii metodei de extractie cu principalii parametri (raportul planta/solvent de
extractie, temperatura de extractie , timpul de extractie);
 stabilirea solventului selectiv de extractie in conditii de parametri de extractie stabiliti, caracterizarea
fitochimica complexa a extractelor vegetale obtinute si
 evaluarea preliminara a activitatii biologice.
S-au obtinut patru tipuri de extracte vegetale:
 Extract vegetal din Rhamnus frangula L. ( crusin, scoarta), cu solvent de extractie –etanol 70%, v/v , in
conditii de temeperatura-la rece, in care s-a identificat si cuantificat un fitocomplex bogat in antrachinone totale
(exprimat in hidroximetilantrachinone: 0,22 g/100 g solutie) si emodin:10,3 mg/100 ml solutie, alaturi de compusi
polifenolici identificati cromatografic, care in literatura de specialitate sunt mentionati ca avand activitate antipatogenica (quercetin, acid clorogenic, acid cafeic ); pentru obtinerea unor solutii extractive bogate in compusi
antrachinonici de interes, s-a utilizat materie prima vegetala selectata (recoltata in anul 2013 cu continut ridicat de
emodin -20 mg/100 g material vegetal));
 Extract vegetal din Hypericum perforatum L.( sunatoare, parte aeriana) ,cu solvent hidroalcoolic 70% v/v
conditii de temeperatura-la reflux, in care s-a identificat si cuantificat un fitocomplex bogat in naftodiantrone totate
( experimat in hipericina=0,0031-0,0043 g/ g solutie), flavone totate (exprimat in rutozid =0,0271-0,0375 g/ ml) si
polifenoli totali (experimat in acid cafeic= 0,1785-0,3521 g/ml) cu potential biologic activ.
 Extract vegetal din din Urtica dioica L. ( urzica vie, parte aeriana) cu solvent hidroalcoolic 50% v/v , la
reflux, in care s-a identificat si cuantificat un fitocomplex activ bogat in flavone totate ( experimat in rutin=0,0481
g/100 ml solutie), acizipolifenolcarboxilici totali (exprimat in acid cafeic=0,0377 g/100 ml) si aminoacizi totali
(experimat in acid glutamic= 0,0846 g/100ml) cu potential biologic activ.;
 Extract vegetal din Artemisia absinthum L. (pelin, parte aeriana) cu solvent hidroalcoolic 70% v/v, la
reflux, in care s-a identificat si cuantificat un fitocomplex fitoactiv bogat in flavone totate (experimat in
rutin=0,1290 g/100 ml solutie), acizipolifenolcarboxilici totali (exprimat in acid cafeic=0,1001 g/100 ml),
principii amare (exprimat in lactona acidului glucuronic= 0,7634 g/100ml) si cumarine identificate
cromatografic ( acid p-cumaric, scopoletin, acid o-cumaric, cumarina) cu potential biologic activ.
Stabilirea solventului selectiv de extractie a principiilor active de interes , a fost dirijata spre solventi selectivi pentru
clasele de compusi chimici vizati tinand cont si de considerente ecologice si toxicologice; astfel, s-au utilizat cu
preponderenta solventi alcoolici si hidroalcoolici, considerati «prietenosi» cu mediul inconjurator si neagresivi in
solutiile de tratatre tratamentele antipatogenice.
Toate extractele obtinute au fost caracterizate fitochimic complex prin identificari cromatografice si amprenta
crpomatografica, in acord cu standardele in vigoare. In extractele vegetale obtinute au fost identificati fitocomplecsi
bogati in:
Flavone si acizi polfenolcarboxilici: s-au realizat identificari de compusi flavonoidici si polifenolcarboxilici pentru
toate extractele vegetale caracterizate (rutin, acid clorogenic, acid galic, apigenin, hiperozida, acid cafeic,
quercetin, luteolin, acid ferulic, kaempferol);

Aminoacizi: s-au realizat identificari ale principalilor aminoacizi cu actiune complementara in fitocomplecsii
naturali: izoleucina, arginina, histidina,lisina, triptofan, leucina, acid glutamic, valina, prolina , lizozina, treonina ,
metionina siaspargina pentru extractul de Urtica dioica L. ( urzica vie, parte aeriana) ;
Chinone: s-a pus in evidenta existenta dehidroantronelor (hipericina) in extractele de Hypericum perforatum L.
(sunatoare, parte aeriana) si a antrachinonelor glicosidate si derivatilor de antranoli ( in principal emodin si
oximetilantrachinone) in extractele de Rhamnula frangula L. ( scoarta de crusin);
Cumarine: s-au identificat acid p-cumaric, cumarina, scopoletin, acid o-cumaricin in extractele de Artemisia
absinthum L. ( pelin, parte aeriana);
Saponozide: s-au identificat β-sitosterol, acid oleanolic, acid ursolic, saponin in extractele de Urtica dioica L.
(urzica vie, parte aeriana)
In figura 1.23 sunt prezentate ca exemplu continutul de flavonoide totale si polifenoli totali in extractele obtinute.
Flavone totale/rutozida, % g/g

Polifenoli totali / acid cafeic, % g/g s.u.
13.1

14
12
10
8
6
4
2
0

11.45

1.7312

2.3127

Urzica vie

Pelin

1.1067

Sunatoare

Fig. 1.23a) Concentratia in flavone totale / rutozid
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Fig. 1.23 b) Concentratia in acizi polifenoli totali / acid
cafeic

Amprenta cromatografica pentru extractele de Artemisia absinthum L. (pelin, parte aeriana) , cu punerea in evidenta a
absenthinului.
Analiza cromatografica HPTLC a permis identificarea claselor de compusi bioactivi cu potential antipatogen,
reprezentate de compusi flavonoidici (rutozid, hiperozida), acizi polifenolcarboxilici (acid cafeic, acid clorogenic,
acid ferulic), cumarine (acid p-cumaric, cumarina, scopoletin, acid o-cumaricin ), principii amare (absinthin) ,alaturi
de substante fitochimice secundare cu rol de potentare a activitatii biologice (aminoacizi: asparagina, valina,
histidina, acid glutamic, metionina, fenilalanina, lizina, treonina, leucina, serina, glicina, izoleucina si saponozide :βsitosterol, acid oleanolic, acid ursolic, saponin) .
Caracterizarea cantitativa s-a bazat pe metode de analiza avand ca referentiale Farmacopeea Romana, ed. X,
Farmacopeea Europeana ed. V, metode dezvoltate in cadrul firmei si dozari cromatografice:

S-a realizat dozarea unor clase de compusi de interes: antrachinone totale (exprimat in
hidroximetilantrachinone), naftodiantrone totate (exprimat in hipericina), flavone totate (exprimat in rutozid),
polifenoli totali (experimat in acid cafeic), aminoacizi totali (experimat in acid glutamic), principii amare (exprimat
in lactona acidului glucuronic; s-a dozat cromatografic compusul emodin .
S-a realizat screeningul proprietatilor antimicrobiene la faza de laborator pentru extractele vegetale hidroalcoolice
obtinute din speciile Artemisia absinthum (pelin), Urtica dioica (urzica vie), Rhamnus frangula (crusin) si Hypericum
perforatum (sunatoare) utilizand difuzia în agar cu discuri:
 zone de inhibitie clare au fost identificate pentru extractele hidroalcoolice de crusin ( media zonei de inhibitie
= 9,2) si sunatoare (media zonelor de inhibitie = 7,6) ;
 extractul de pelin si urzica are un efect bactericid slab;
 prin utilizarea ca maortor a solutiilor hidroalcoolice corespunzatoare fiecarui extract vegetal s-a pus in
evidenta faptul ca, actiunea antimicrobiana se datoareaza in principal fitocomplexului activ si doar in mica
masura solventului de extractie.
Acest studiu constiutie o evaluare preliminara a activitatii biologice pentru extractele vegetale obtinute care va avea
rol important in selectia finala a extractelor cu cel mai pronuntat efect antidaunator.
S-au efectuat studii preliminare de aplicarea a unor tratamente cu extractele vegetale obtinute in cadrul etapei
la culturi experimentale de plante medicinale si aromatice; s-au evaluat efectele tratamentelor cu extractele

vegetale realizate si caracterizate fitochimic asupra a patru specii de plante medicinale si aromatice aflate in culturi
experimentale in cadrul INCDSB Bucuresti/ Centrul de Cercetari Biologice “Stejaru” din Piatra Neamt:
- Tratamentele s-au realizat pentru specii de plante medicinale si aromatice cu potential de imbolnavire dupa
cum urmeaza: (fainarea (Erysiphe), rugina (Puccinia), patarea bruna a frunzelor (Pleospora), septorioza (Septoria),
putrezirea radacinii si a coroanei (Sclerotinia);
- Speciile vegetale saelectate pentru administrarea tratamentului bioprotector au fost Melissa officinalis L.,
Salvia officinalis L. si Mentha viridis L;
- starea de sanatate a plantelor a fost deosebit de buna, numarul plantelor afectate fiind foarte redus; la finalul
studiului, in data de 30 octombrie si 04 noiembrie, plantele aveau un aspect sanatos, de un verde pronuntat,
cu foarte putine frunze ingalbenite;
- cel mai bun efect bioprotectiv s-a observat la utilizarea solutiilor extractive cu dilutie ½ pentru toate speciile
vegetale selectate in protocolul de testare;
Studiul realizat este un studiu preliminar de testare a efectelor bioprotective a tratamentelor cu extracte vegetale a unor
specii de plante medicinale si aromatice cu incidenta in imbolnaviri. Se impune efectuarea unor teste “in vivo” si
continuarea testarilor in vederea punerii in evidenta a efectelor asupra capacitatii biosintetice a plantelor tratate si a
continutului in uleiuri volatile la speciile aromatice.

CONCLUZII GENERALE
Obiectivele propuse în această etapă au fost atinse de toti partenerii. Astfel:
1) Au fost obtinute compozite ale biocelulozei cu diversi biopolimeri, atat prin modificare in situ cat si ex-situ.
Din punct de vedere al gradului de gonflare cele mai bune s-au dovedit a fi compozitele obtinute ex-situ prin
impregnarea BC cu CMC, cu sau fara reticulare. Toate materialele obtinute au fost caracterizate fizico-chimic
obtinandu-se date interesante privind structura si morfologia acestora.
2) S-a studiat transferul vaporilor de apa prin compozitele obtinute si au fost prezentate modele care se pot aplica
pentru a explica fenomenele observate.
3) S-au obtinut superabsorbante pe baza de bioceluloza si hidrogeluri polimerice care au fost carcaterizate prin
diverse tehnici.
4) Au fost obtinute si caracterizate diverse extracte vegetale cu continut de fitocomplecsi chinone-flavonoideacizi polifenolcarboxilici- principii amare-cumarine) cu actiune antidaunatoare sau cu rol de fertilizare si s-a realizat
impregnarea materialelor superabsorbante cu acestea.
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