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Denumirea etapei: Experimentarea la nivel de laborator a metodei de extracţie 
etapizată şi de fracţionare a compuşilor fenolici proantocianidinici. Verificarea 
reproductibilităţii rezultatelor obţinute prin extrapolarea experimentelor la nivel de 
micropilot prin obţinerea biopreparatului natural biologic activ 
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Activităţi derulate conform planului de realizare al proiectului: 
Activitatea 2.1. Stabilirea raportului optim material vegetal / volum solvent; a timpului optim de 

extracţie  etapizată la nivel de laborator a compuşilor fenolici proantocianidinici. Caracterizarea fizico-chimică 
a extractelor 1, 2, 3 şi a extractului cumulat. 

Activitatea 2.2. Concentrarea în vid a extractului cumulat, precipitarea cu solvenţi a 
proantocianidinelor şi condiţionarea preparatului sub formă de pulbere 

Activitatea 2.3. Stabilirea raportului optim produs proantocianidinic / agent de fracţionare. 
Activitatea 2.4. Determinarea condiţiilor de fracţionare ţinând cont de cantitatea de 

proantocianidine/cantitatea de agenţi de fracţionare, timpii de contact, stabilirea temperaturii optime pentru 
realizarea fracţionării 

Activitatea 2.5. Monitorizarea procesului de fracţionare, finalizarea şi condiţionarea bioprodusului 
natural – nivel de laborator. 

Activitatea 2.6. Extracţia etapizată a compuşilor proantocianidinici în condiţii de micropilot conform 
raportului optim material vegetal/volum solvent. 

Activitatea 2.7. Caracterizarea fizico-chimică a extractelor 1, 2, 3 şi a extractului cumulat. 
Activitatea 2.8. Concentrarea in vid a extractului cumulat, precipitarea cu solvenţi a compuşilor 

proantocianidinici şi conditionarea preparatului proantocianidinic. 
Activitatea 2.9. Evaluarea randamentului procesului de extracţie etapizată, preparat proantocianidinic 

/ kg deşeu de seminţe de struguri delipidat. 
Activitatea 2.10. Proprietatea antioxidantă in vitro a bioprodusului biologic activ obţinut în condiţii de 



laborator şi micropilot. 
Activitatea 2.11. Proteinosinteza şi viabilitatea celulară a culturilor de celule Vero renale de maimuţă 

şi a celulelor tumorale umane HeLa supuse acţiunii bioprodusului biologic activ de laborator şi micropilot. 
Activitatea 2.12. Comportamentul procesului de apoptoză celulară şi integritatea materialului genetic 

celular al culturilor celulare Vero şi HeLa supuse acţiunii bioprodusului biologic activ de laborator şi 
micropilot. 

Activitatea 2.13. Gradul de activitate a enzimelor stresului oxidativ in culturile celulare Vero şi HeLa 
tratate cu bioprodusul biologic activ, obţinut în condiţii de laborator şi micropilot, şi de control. 

Activitatea 2.14.  Analiza statistică a rezultatelor experimentale 
Activitatea 2.15. Intreţinere loturi experimentale, recoltare şi procesare struguri, selectare seminte de 

struguri. 
Activitatea 2.16. Diseminare rezultate prin participari la manifestari stiintifice si publicare de lucrari cu 

rezultatele nebrevetabile. 
 

REZUMATUL ETAPEI 
Proiectul cu titlul „Tehnologie de valorificare a componentelor bioactive din deşeul de seminţe de 

struguri cu utilitate în industria alimentară, farmaceutică, protecţia plantelor şi a mediului”, prin obiectivele 
propuse, se înscrie în eforturile depuse pe plan mondial în direcţia valorificării deşeurilor rezultate în industria 
alimentară şi a diminuării impactului negativ a acestora asupra mediului şi a sănătăţii omului. 

Rezultatele obţinute în etapa II/2015 s-au concretizat în următoarele: 
ü stabilirea condiţiilor optime de extracţie  etapizată la nivel de laborator și micropilot a compuşilor 

fenolici proantocianidinici; 
ü obținerea unui preparat proantocianidic insolubil în apă; 
ü obținerea unui biopreparat natural solubil în apă; 
ü evaluarea proprietăţilor biologic active ale bioprodusului; 
ü participare la manifestari stiintifice  
ü publicarea rezultatelor cu caracter nebrevetabil in reviste cotate BDI 
Etapa II/2015 din cadrul proiectului a fost  finalizată, toate obiectivele ştiinţifice şi tehnice planificate fiind 

atinse. Fiecare partener a avut un rol bine conturat şi totodată  complementar. În acest context, apreciem că 
rezultatele garantează continuarea cu succes a proiectului. 

 
DESCRIEREA STIINTIFICA SI TEHNICA, CU PUNEREA IN EVIDENTA A REZULTATELOR 

ETAPEI SI GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR  
 
Activitatea 2.1. Stabilirea raportului optim material vegetal / volum solvent; a timpului optim 

de extracţie  etapizată la nivel de laborator a compuşilor fenolici proantocianidinici. Caracterizarea 
fizico-chimică a extractelor 1, 2, 3 şi a extractului cumulat. 

Cercetările privind stabilirea raportului optim solid/lichid (S/L) şi a timpului optim de extracţie a 
compuşilor fenolici totali (CFT) din şrotul de seminţe de struguri constituie o continuare a activităților din anul 
2014, conform planului de lucru al proiectului.  

Stabilirea raportului optim material vegetal / volum solvent 
Activităţile de cercetare au urmărit stabilirea timpului optim de contact dintre materialul vegetal şi 

solventul hexan, în procesul de delipidare, precum şi evaluarea potenţialului fenolic al şrotului delipidat din 
seminţe de struguri din soiul Fetească neagră (FN). În cadrul experimentelor s-a utilizat raportul solid/ lichid 
1/4 (m/v). 

În probele prelevate în dinamică pe parcursul proceselor extractive, s-a determinat concentraţia 
polifenolilor totali (CFT) conform metodei prezentate de Singleton şi Rossi (1965).  Concentraţia polifenolilor 
totali a fost exprimată în grame echivalent acid galic (EAG)/ 100 g material vegetal, prin trasarea unei curbe 
de etalonare folosind soluţii de acid galic de concentraţii diferite (0 - 1 g/L), respectând modul de lucru utilizat 
la prelucrarea probelor. 

În figura 1 este prezentată dinamica proceselor extractive ale compuşilor fenolici totali din şrotul de 
seminţe de struguri delipidat timp de 4 ore. Din prezentarea grafică a concentraţiilor compuşilor fenolici totali 



s-a constatat o creştere progresivă a valorilor în primele opt ore ale procesului de extracţie, când s-au obţinut 
3,24 g EAG/100 g material vegetal delipidat. După acest interval de timp curba concentraţiilor compuşilor 
fenolici totali a evoluat în platou, pentru ca după 24 de ore, în procesul extractiv din etapa I să se realizeze o 
uşoară creştere a valorilor faţă de cele înregistrate după 8 ore de extracţie, cu până la 3,28 %. 

Evoluţia dinamicii proceselor extractive, în etapele a II a şi a III a a fost asemănătoare cu dinamica 
extractivă a compuşilor fenolici din etapa a I a. Concentraţiile compuşilor fenolici totali au crescut în primele 8 
ore ale proceselor extractive, dar la valori mai mici, comparativ cu cele obţinute în prima etapă extractivă, 
1,20 g EAG/100 g şrot de seminţe delipidat şi respectiv 0,72 g EAG/100 g şrot de seminţe delipidat. La finalul 
fiecărei etape extractive, respectiv după 24 ore de extracţie valorile concentraţiilor compuşilor fenolici totali au 
crescut cu doar 4,76 % (etapa a II a) şi respectiv 2,7 % (etapa a III a), faţă de concentraţiile înregistrate după 
8 ore de proces extractiv. 

 
Fig. 1 - Prezentarea evolutivă a concentraţiilor de compuşi fenolici, pe extracţii,  

la delipidarea materialului vegetal cu hexan cu agitare timp de 4 ore  
 

În cazul variantei de lucru cu material vegetal delipidat cu hexan timp de 24 ore s-a constatat de 
asemenea o extracţie mai intensă a compuşilor fenolici totali în primele 8 ore de contact dintre materialul 
vegetal şi solvent în toate etapele procesului de extracţie (figura 3). După acest interval, valorile înregistrate 
au condus la aspectul de platou al curbelor dinamicii proceselor extractive, pentru ca în final, după 24 de ore, 
concentraţiile de compuş fenolici totali să ajungă până la 3,10 g EAG/100 g şrot de seminţe delipidat în etapa 
I, 1,24 g EAG/100 g şrot de seminţe delipidat în etapa a II a şi de doar 0,70 g EAG/100 g şrot de seminţe 
delipidat în etapa extractivă numărul III. 

 
Fig. 3 - Prezentarea evolutivă a concentraţiilor de compuşi fenolici, pe extracţii,  

la delipidarea materialului vegetal cu hexan în staţionar timp de 24 ore  
 



Din punct de vedere al potenţialului fenolic, s-a constatat că seminţele de struguri din soiul Fetească 
neagră sunt mult mai bogate în compuşi fenolici, comparativ cu amestecul de seminţe utilizat in prima etapă 
a proiectului, justificând participarea partenerului P3, cofinanţator responsabil cu asigurarea materialului 
vegetal brut, bogat în compuşi fenolici. 

Privite în ansamblu, rezultatele obţinute au evidenţiat faptul că nu sunt suficiente două etape de 
extracţie a compuşilor fenolici din materialul vegetal analizat. De acest aspect s-a ţinut cont în experimentele 
extractive de la nivel de laborator şi micropilot, experimente ce se vor finaliza cu obţinerea preparatului de 
compuşi fenolici proantocianidinici. 

 
Extracţia etapizată a compuşilor fenolici proantocianidinici din şrotul de seminţe de struguri 

delipidat la nivel de laborator  
Extracţia compuşilor fenolici din şrotul de seminţe de struguri delipidat s-a efectuat în trei etape 

extractive. Operaţiunile efectuate în cadrul fiecărei etape sunt prezentate în schema 1. 

 
Schema 1 - Extracţia etapizată a compuşilor fenolici din şrotul de seminţe de struguri delipidat cu 

hexan 
 



Extractele polifenolice 1, 2 şi 3 rezultate în urma proceselor extractive etapizate au fost cumulate într-
un recipient de capacitate mare, securizat cu dop rodat. Extractul cumulat a fost păstrat la rece (4±1°C) şi la 
întuneric până la finalizarea operaţiunii de concentrare a acestuia. 

Pentru demonstrarea reproductibilității rezultatelor, experimentele efectuate la nivel de laborator au 
fost efectuate în trei repeții. 

 
Caracterizarea fizico-chimică a extractelor 1, 2, 3 şi a extractului cumulat  
Pentru caracterizarea chimică a extractelor a fost determinat conţinutul de compuşi fenolici totali. 

Valorile înregistrate şi particularităţile observate pentru fiecare etapă extractivă sunt prezentate în tabelul 1.  
 Tabelul 1 

Parametrii fizico-chimici evaluaţi în experimentele efectuate la nivel de laborator în procesele 
extractive etapizate ale compuşilor fenolici din şrot de seminţe de struguri delipidat 

Parametri  
fizico-chimici 

Procese extractive etapizate ale compuşilor fenolici 
Experiment 1(cod FN1) Experiment 2 (cod FN1) Experiment 3(cod FN1) 
Etapa I Etapa II Etapa III Etapa I Etapa II Etapa III Etapa I Etapa II Etapa III 
Extract  

1 
Extract 

2 
Extract  

3 
Extract  

1 
Extract  

2 
Extract  

3 
Extract  

1 
Extract  

2 
Extract  

3 
Volume finale ale 
extractelor etapizate (L) 2,700 2,760 1,930 2,700 2,850 1,900 2,800 2,950 1,900 

CFT din extracte 
etapizate (g EAG/L) 10,980 3,500 2,790 10,789 3,800 2,649 10,550 3,447 2,680 

Volume extracte 
cumulate (L) 7,390 7,540 7,650 

CFT din extracte 
cumulate (g EAG/L) 5,803 5,856 5,601 

CFT (g EAG/volum total 
de extract cumulat) 42,884 43,627 42,847 

 
Din analiza datelor obținute se remarcă faptul că volumele finale ale extractelor polifenolice colectate 

în procesele de extracţie etapizate au fost cuprinse, în ordinea obţinerii, între 2,70-2,80 L extract polifenolic 1, 
2,75-2,95 L extract polifenolic 2 şi 1,90-1,93 L extract polifenolic 3; volumele extractelor polifenolice cumulate 
în cele trei repetiţii efectuate au fost cuprinse între 7,30-7,65 L; valorile concentraţiilor compuşilor fenolici 
totali ale extractului 1 au fost în medie de 10,98 g EAG/L, ale extractului 2 de 3,50 g EAG/L şi de doar 2,79 g 
EAG/L în cazul extractului polifenolic 3; concentraţiile compuşilor fenolici totali în extractul cumulat au fost 
cuprinse între 5,60 şi 5,86 g EAG/L. 

Cunoscând volumul cumulat al extractelor rezultat în fiecare experiment şi cantitatea de material 
vegetal utilizată, a fost calculată cantitatea de compuşilor fenolici totali extrasă raportată la masa de seminţe 
utilizată pentru extracţie. Astfel, în ordinea experimentelor efectuate, au fost extrase 42,884 g, 43,627 g şi 
respectiv 42,847 g EAG/kg de seminţe de struguri delipidate. 

 
Activitatea 2.2. Concentrarea în vid a extractului cumulat, precipitarea cu solvenţi a 

proantocianidinelor şi condiţionarea preparatului sub formă de pulbere. 
Separarea compuşilor fenolici proantocianidinici din extractele polifenolice concentrate se poate 

realiza prin extracţia lichid/lichid (L/L) a acestora cu solvenţi. În modelul experimental propus a fost utilizat ca 
solvent pentru extracţia proantocianidinelor eterul dietilic (concentraţie min. 99,5%).  

Separarea proantocianidinelor din extractele polifenolice cumulate s-a efectuat după operaţiunea de 
concentrare a acestora în vid (Heidolph rotavapor seria G3, cu pompă de vid de 7 mbari), la temperatura de 
37°C. Extractele cumulate obţinute au fost concentrate în două etape. În prima etapă, concentrarea 
extractelor cumulate a fost condusă până la volumul de 500-600 mL, obţinându-se astfel extractele cumulate 
concentrate A. Extractul concentrat A a fost centrifugat timp de 30 de minute, la 6000 rpm (MLW centrifuge 
seria T24), pentru eliminarea particulelor fine de material vegetal acumulate prin concentrarea volumelor mari 
de extract brut. După centrifugare, extractele cumulate concentrate A au fost reluate în procesul de 
concentrare în vid, obţinându-se astfel extractele concentrate B. În acest stadiu a fost determinată densitatea 
extractelor, parametru fizic deosebit de important în efectuarea extracţiei lichid/lichid a proantocianidinelor. 



Operaţiunile efectuate în cele trei experimente conduse la nivel de laborator pentru separarea 
proantocianidinelor din extractele polifenolice cumulate (A) şi concentrate (B) sunt prezentate în schema 2.  

 

 
Schema 2 - Concentrarea extractului polifenolic cumulat şi extracţia lichid-lichid  

a compuşilor fenolici proantocianidinici 
 

Volumele de extract utilizate, volumele de solvent recuperate prin concentrare şi cantităţile de 
preparat proantocianidinic obţinute în urma extracţiilor lichid/lichid în cele trei experimente efectuate la nivel 
de laborator sunt prezentate în detaliu în raportul în extenso (date cu caracter brevetabil).  

 În final, în experimentele efectuate la nivel de laborator, s-au obţinut între 28  și  31 g preparat 
proantocianidinic solid din 1 kg şrot de seminţe de struguri din soiul Fetească neagră delipidat cu hexan 
(figura 3). 

 



   
Fig. 3 - Precipitatul de proantocianidine umed (stânga) şi după uscare (dreapta), rezultat în urma 

procesului de extracţie lichid/lichid cu eter dietilic 
 

 
Activitatea 2.3. Stabilirea raportului optim produs proantocianidinic / agent de fracţionare. 
Proantocianidinelor condensate extrase din seminţele de struguri nu sunt solubile în apă, 

valorificarea acestor compuşi este posibilă după modificarea structurii lanţurilor polimerice ale acestora. 
Studii privind acest aspect au fost efectuate de Duca şi colab. (2006), care în urma tratamentului cu un agent 
oxidant au obţinut proantocianidinelor solubile în apă. Acest agent de oxidare a fost utilizat în modelul 
experimental propus pentru solubilizarea preparatelor proantocianidinelor obţinute la nivel de laborator. 

În experimentele preliminare privind stabilirea raportului optim de preparat proantocianidinic/ agent 
de oxidare, s-a urmărit determinarea din punct de vedere cantitativ, realizarea amestecului de reactanţi care 
asigură înglobarea totală omogenă a pulberei solide de proantocianidine. 

În protocolul de lucru s-au utilizat opt raporturi proantocianidine / agent de oxidare, amestecurile de 
reantanţi fiind testate în procesul de fracţionare la o temperatură de 75 °C, timp de 7 minute. După intervalul 
de timp testat, produsele fracţionate au fost condiţionate la 37°C pentru eliminarea agentului oxidant şi 
analizate din  punct de vedere al solubilităţii în apă. Testul de solubilizare s-a efectuat pe o cantitate de 50 
mg preparat fracţionat, care s-a introdus în eprubete de sticlă conţinând 10 mL apă distilată. Preparatele 
fracţionate care s-au solvit total în apă distilată, au fost analizate pentru evidenţierea activităţii antioxidante 
(%) utilizând radicalul liber 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) conform metodei propuse de Brand-Williams şi 
colab. (1994), cu modificarea adusă de Miliauskas şi colab. (2004).  

Datele obţinute în experimentul de testare a raporturilor proantocianidine /agent oxidare în procesul 
de fracţionare a preparatelor proantocianidinice sunt prezentate în tabelul 2. Din observaţiile efectuate 
imediat după realizarea raporturilor 1 şi 2 (m/v) s-a constatat că volumele de agent de oxidare nu asigură 
înglobarea totală a pulberei solide de proantocianidine, motiv pentru care produsele obţinute în final nu s-au 
solvit în apă distilată.  

Tabelul 2  
Testarea raporturilor proantocianidine/agent oxidare în procesul de fracţionare a preparatelor 

proantocianidinice 
Raport proantonianidine/ 

agent de oxidare ( g) 
Temperatură 

(°C) 
Timp 
( min) Solubilitate Activitate antioxidantă 

(% DPPH) 
1 

75 7 

Insolubil - 
2 Insolubil - 
3 Parţial solubil - 
4 Solubil 83,90 
5 Solubil 73,88 
6 Solubil 67,82 
7 Solubil 48,30 
8 Solubil 49,60 
9 Solubil 43,02 



În cazul raportului testat 3, tratamentul fizico-chimic efectuat a indus modificări la nivelul lanţurilor 
polimerice ale proantocianidinelor, care au fost evidenţiate prin solubilizarea parţială a produsului fracţionat. 
Începând cu raportul 4 fracţionarea preparatului este evidentă în testul de solubilizare, obţinându-se in final 
cinci produse proantocianidinice fracţionate, cu solubilizare totală în apă, dar diferită în funcţie de timpul în 
care s-au solubilizat.  

Din soluţiile obţinute în testul de solubilitate s-a efectuat diluţia 1/5,0 pentru analizarea activităţii 
antioxidante / cantitate de preparat proantocianidinic fracţionat (% DPPH oxidat / mg produs PA fracţionat). 
Din rezultatele prezentate, se poate observa că odată cu creşterea cantităţii de agent oxidant în raporturile 4 
- 9 activitatea antioxidantă (%) scade, probabil, datorită denaturării preparatului pe fondul unei oxidări 
excesive. 

Pe baza datelor obţinute în acest experiment, considerăm că raportul 4 poate fi considerat ca punct 
de plecare în experimentele pentru determinarea condiţiilor optime de fracţionare ale preparatului 
proantocianidinic obţinut din şrotul de seminţe de struguri delipidat. 

 
Activitatea 2.4. Determinarea condiţiilor de fracţionare ţinând cont de cantitatea de 

proantocianidine /cantitatea de agent de fracţionare, timpii de contact, stabilirea temperaturii optime 
pentru realizarea fracţionării 

În cadrul activităţii 2.4 s-a urmărit determinarea condiţiilor optime de tratament fizico-chimic a 
preparatului proantocianidinic în procesul de fracţionare în vederea obţinerii unui produs biologic activ solubil 
în apă. În protocolul de lucru pentru realizarea acestui obiectiv au fost stabiliţi parametrii care vor fi 
experimentaţi şi anume: cantitatea de agent de oxidare necesară în procesul de fracţionare a preparatului 
proantocianidinic, temperatura la care se va efectua fracţionarea şi timpul aferent inducerii modificărilor 
chimice în contextul parametrilor fizici menţionaţi. Rezultatele obţinute în acest experiment au avut ca 
finalitate determinarea condiţiilor optime de tratament fizico-chimic de aplicat  preparatului proantocianidinic 
(date cu caracter brevetabil). 

Privite în ansamblu, rezultatele obţinute în aceste experimente, luând ca termen de comparaţie testul 
de solubilitate în apă, se poate concluziona că inducerea modificărilor chimice asupra structurii lanţurilor 
polimerice ale preparatului proantocianidinic, cu efect pozitiv în ceea ce priveşte solubilitatea şi activitatea 
biologic activă, s-a realizat începând cu utilizarea raportului 4 (g preparat proantocianidinic /g agent oxidant). 
Acest efect s-a menţinut şi în cazul utilizării unor cantităţi mai mari, respectiv a raporturilor 5 şi 6 (g preparat 
proantocianidinic /g agent oxidant). 

În cazul aprecierii calităţii biologic active a produselor fracţionate, s-a constatat faptul că o creştere a 
cantităţii de agent oxidant în tratamentul fizico-chimic a preparatului proantocianidinic determină scăderea 
progresivă a activității antioxidante (%) în funcție de timp și temperatură. 

Pe baza acestor rezultate s-a considerat că obţinerea unui produs proantocianidinic tratat fizico-
chimic biologic activ, solubil în apă, se poate realiza în condiţii optime în cazul utilizării raportului 4. 

 
Activitatea 2.5. Monitorizarea procesului de fracţionare, finalizarea şi condiţionarea 

bioprodusului natural – nivel de laborator. 
Monitorizarea procesului de fracţionare s-a realizat la nivel de laborator prin analiza UHPLC a 

compuşilor fenolici rezultaţi în tratamentul fizico-chimic a preparatului proantocianidinic. 
În cadrul acestei activităţi au fost analizate selectiv produsele obţinute în activitata 2.4, în care au fost 

experimentate, în procesul de fracţionare, patru raporturi preparat proantocianidinic/agent oxidant. 
Constituirea raporturilor s-a realizat menţionând constantă cantitatea de preparat proantocianidinic şi 
creşterea progresivă a cantităţii de agent oxidant. Stabilirea acestor raporturi s-a efectuat după testarea 
preliminară a modificărilor induse de agentul oxidant în funcţie de temperatură şi timp de contact al 
reactanţilor, asupra testului de solubilizare şi a activității antioxidante (%).  

Pentru identificarea și cuantificarea procianidinelor prezente în fracțiile obţinute s-a utilizat o metodă 
simililară cu cea descrisă în lucrarea din Journal of Chromatography A. (Castellari et al., 2008). Detecția 
acidului galic, catechina, epi-catechina, proantocianidina B1 (dimer epicatechin-(4β→8)-catechină) și 
proantocianidina B2 (dimer (−)-epicatechin-(4β→8)-(−)-epicatechină) s-a realizat la 280 nm pe baza 
caracteristicilor spectrale, iar cuantificarea s-a realizat prin raportarea la standard extern din același compus. 



În tratamentul fizico-chimic a preparatului proantocianidinic analiza UHPLC a evidenţiat un număr 
mare de compuşi fenolici. În funcţie de cantitatea de agent oxidant din raporturile studiate şi a factorilor fizici 
experimentaţi (temperatură, timp de contact) numărul de compuşi fenolici identificaţi şi neidentificaţi a fost 
diferit, atât prin amplitudinea peack-urilor inregistrate în cromatograme cât şi prin valorile determinate pe 
gram de produs fracţionat. 

Selectiv, prezentăm cromatogramele obţinute în activitatea de monitorizare a procesului de 
fracţionare realizat cu raporturile 3 și 4. În cromatograma 4, a fost analizat produsul obţinut în procesul de 
fracţionare cu raportul 3 preparat proantocianidinic/agent oxidant.  Datafile Name:90.lcd
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Fig. 4 - Cromatograma produsul obţinut în procesul de fracţionare al raportul 3 preparat 

proantocianidinic/agent oxidant. 
 
În cazul testării acestui raport s-au obţinut produse fracţionate ce nu s-au solubilizat total indiferent 

de temperatură şi timpul de contact dintre reactanţi. Din analiza cromatogramei s-a constatat prezenţa unui 
număr mic de compuşi fenolici dar cu amplitudinea peack-urilor foarte evidentă. Dintre compuşii identificaţi în 
cadrul cromatogramei cel mai bine reprzentat a fost peack-ul corespunzător acidului galic, cantitatea 
determinată fiind de 10,87 mg/g produs fracţionat. 

În procesul de fracţionare, în care cantitatea de agent oxidant s-a mărit cu 16,5% faţă de raportul 
anterior, aspectul cromatogramelor în care s-au analizat produsele fracţionate – raportul 4, 5 și 6, la intervale 
de timp diferite, s-a modificat, prezentând un număr mai mare de peack-uri cromatografice. 

Un alt aspect ce a fost observat din analiza cromatogramlor obţinute a fost creşterea valorilor acidului 
galic odată cu creşterea timpilor de contact al reactanţilor. Valorile acestui compus au crescut în ordine: 
38,40, 51,48 şi 60,32 mg/g produs proantocianidinic fracţionat. De asemenea, au fost identificaţi dimerii B1, 
B2 şi epicatechina. În raportul 5, cantitatea agentului oxidant a fost mărită cu un procent de 6,8% faţă de 
raportul 4. In acest caz aspectul cromatogramelor diferă de cele prezentate doar prin amplitudinea peack-
urilor mai mici. În funcție de timpul de fracționare testat, acidul galic a prezentat valoari diferite de 45,82 
mg/g, respectiv 61,56 mg/g. 

Raportul 6 preparat proantocianidinic/agent oxidant s-a realizat prin mărirea cantităţii de agent 
oxidant cu 16,66%. Produsul fracţionat în condiţiile acestui raport a prezentat cea mai mare valoare a acidului 
galic şi anume 110,96 mg/g. În schimb, nu au fost identificaţi dimerul B2 şi epicatechina şi de asemenea s-a 
redus şi numărul de peack-uri corespunzătoare compuşilor fenolici. 

Activitatea de monitorizare a procesului de fracţionare prin analiza UHPLC prezentată doar selectiv, 
a condus la concluzia că raportul 4 (figura 5), în condiţiile de temperatură şi timp de contact optime a condus 
la obţinerea produsului biologic activ, solubil în apă, caracterizat printr-o activitate antioxidantă ridicată. 
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Fig. 5 - Cromatograma produsul obţinut în procesul de fracţionare al raportul 4 preparat 

proantocianidinic/agent oxidant. 
 

Activitatea 2.6. Extracţia etapizată a compuşilor proantocianidinici în condiţii de micropilot 
conform raportului optim material vegetal/volum solvent. 

În experimentele de extracţie a compuşilor fenolici proantocianidinici la nivel de micropilot s-a utilizat 
schema de lucru 1, verificată la nivel de laborator, folosind raportul material vegetal/volum solvent considerat 
optim în experimentele iniţiale. La nivel de micropilot au fost iniţiate două experimente (varianta A și B). În 
varianta A s-a utilizat alcool etilic de concentraţie 96%, urmărindu-se verificarea condiţiilor de extracţie 
etapizată a compuşilor fenolici proantocianidinici în condiţiile utilizării unor cantităţi mari de şrot de seminţe de 
struguri delipidat. În cel de al doilea experiment (varianta B) s-a urmărit rentabilizarea modelului 
experimental, prin reutilizarea solventului recuperat din experimentele anterioare de extracţie etapizată a 
compuşilor fenolici din şrotul delipidat de seminţe de struguri. 

Procesele extractive etapizate a compuşilor fenolici din şrotul de seminţe de struguri delipidat, în 
ambele variante de lucru, s-au efectuat în recipiente de sticlă cu capacitate de 20 L, securizate cu dop rodat. 
Extractele polifenolice 1, 2 şi 3 au fost cumulate într-un recipient de sticlă cu capacitate de 25 L. După 
finalizarea proceselor de decantare-sedimentare şi filtrare recipientul cu extract cumulat a fost păstrat la rece 
(4±1°C) şi la întuneric până la finalizarea operaţiunilor de concentrare a acestuia. 

 

Activitatea 2.7. Caracterizarea fizico-chimică a extractelor 1, 2, 3 şi a extractului cumulat. 
Pentru caracterizarea proceselor extractive etapizate, în succesiunea operaţiunilor au fost incluse 

măsurarea volumelor finale ale extractelor polifenolice individuale şi a celui cumulat şi a determinării 
concentraţiilor de compuși fenolici totali ale acestora. Parametrii fizico-chimici analizaţi sunt prezentaţi în 
tabelul 3.  

Tabelul 3 
Parametrii fizico-chimici evaluaţi în varianta experimentală A la nivel de micropilot în procesele 

extractive etapizate ale compuşilor fenolici din şrot de seminţe de struguri delipidat  

Parametri fizico-chimici 
Procese extractive etapizate ale compuşilor fenolici 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
Extract polifenolic 1 Extract polifenolic 2 Extract polifenolic 3 

Volume finale ale extractelor etapizate (L) 9,085 8,750 5,860 
CFT din extractele etapizate (g EAG/L) 10,304 3,653 2,484 
Volum extract cumulat (L) 23,695 
CFT din extractul cumulat (g EAG/L) 5,450 
CFT (g EAG/volum total de etxract cumulat) 129,137 



 
Din analiza datelor au fost constatate următoarele aspecte: 

ü volumul final al extractului polifenolic 1 colectat în prima etapă a procesului extractiv a fost de 9,085 
L, volumul final al extractului polifenolic 2 rezultat din cea de a doua etapă a procesului extractiv a fost de 
8,750 L, iar în ultima etapă extractivă volumul de extract rezultat a fost de 5,860 L; 

ü volumul final al extractului polifenolic cumulat (1+2+3) a fost de 23,695 L; 
ü valorile compușilor fenolici totali (CFT) ale extractelor 1, 2 şi 3 au fost următoarele: 10,304 g EAG/L 

pentru extractul 1, 3,563 g EAG/L pentru extractul 2 şi 2,484 g EAG/L pentru extractul 3; 
ü conţinutul de compuşi fenolici a extractului polifenolic cumulat a fost de 5,450 g EAG/L extract. 

Cunoscând volumul de extract polifenolic cumulat, concentraţia acestuia în compuși fenolici totali/L şi 
cantitatea de material vegetal luată în studiu, a fost calculată cantitatea totală de CFT extrasă. Astfel, în 
procesele extractive etapizate, cantitatea de compuși fenolici totali obţinută a fost de 129,137 g EAG/3 Kg 
şrot de seminţe de struguri delipidat. 

 
Activitatea 2.8. Concentrarea in vid a extractului cumulat, precipitarea cu solvenţi a 

compuşilor proantocianidinici şi condiţionarea preparatului proantocianidinic. 
Extractul polifenolic cumulat rezultat din extracţia etapizată la nivel de micropilot a fost concentrat în 

vid la temperatura 37 °C. Operaţiunile efectuate pentru obţinerea extractelor polifenolice concentrate A şi B şi 
extracţia lichid/lichid a proantocianidinelor, precum şi rezultatele obţinute sunt prezentate detaliat în rapotul in 
extenso (date cu caracter brevetabil).  

 Precipitatul proantocianidinic obținut în final la varianta A a fost adus la masă constantă, rezultând 
circa 85 g proantocianidine/3 kg şrot de seminţe de struguri delipidat.  

În experimentul condus în varianta B la nivel de micropilot s-a urmărit posibilitatea reutilizării 
solventului alcool etilic pentru extracţia compuşilor fenolici, aspect care rentabilizează economic modelul 
experimental propus şi verifică în acelaşi timp o eventuală modificare a proprietăţilor solventului recuperat din 
experimentele extractive anterioare. A fost determinată concentraţia alcoolului etilic utilizat şi s-a constatat o 
uşoară scădere în concentraţie a acestuia de la 96,00% până la 95,50%. Problema care se pune este dacă 
proprietăţile acestui solvent în ceea ce priveşte extracţia compușilor fenolici totali s-au modificat odată cu 
prima utilizare şi recuperarea acestuia în vid.  

În acest experiment s-a utilizat aceeaşi schemă de lucru şi succesiune a operaţiunilor ca şi în cazul 
experimentului A, cu menţiunea că solventul utilizat pentru extracţia compușilor fenolici totali a rezultat din 
procesele extractive etapizate anterioare ale compuşilor fenolici. În finalul experimentului B s-au obţinut 
85,457 g proantocianidine/3 kg şrot de seminţe de struguri delipidat. 

 
Activitatea 2.9. Evaluarea randamentului procesului de extracţie etapizată, preparat 

proantocianidinic/kg deşeu de seminţe de struguri delipidat. 
În experimentele efectuate în proiectul de faţă, utilizând seminţe recuperate din tescovina rezultată în 

urma procesului de vinificaţie a strugurilor din soiul Fetească neagră şi alcoolul etilic 96% pentru extracţia 
compuşilor fenolici, au fost obţinută în medie (trei repetiţii) o cantitate de compuşi fenolici totali de 43,119 mg 
EAG/g seminţe de struguri delipidate. Această valoare este apropiată de cea prezentată de Wang şi colab. 
(2005) ce au realizat extracţia compușilor fenolici totali cu alcool etilic 95%. 

În ceea ce priveşte randamentul în proantocianidine, Bozan şi colab. (2008) au obţinut valori 
cuprinse între 27,20 mg/g şi 43,30 mg/g seminţe. Pop şi colab. (2015) au determinat valorile 
proantocianidinelor în seminţele strugurilor soiului Fetească neagră, acestea fiind cuprinse între 15,27 şi 
23,38 mg EQ/g seminţe.  

Concentraţiile de proantocianidine din seminţe de struguri au fost raportate şi de Berens (2012), 
acestea fiind în medie de 14,80 mg ECy/100 g seminţe. De asemenea, Khanal şi colab. (2009), în 
experimentele de extracţie a PA la temperaturi ridicate (160-180 °C) au obţinut valori cuprinse între 19,995 şi 
25,533 g/kg seminţe de struguri. În proba de seminţe netratată (control), Khanal şi colab. (2009) au obţinut 
24,466 g proantocianidine /kg seminţe de struguri, valoare mai mică comparativ cu cea realizată în modelul 
experimental propriu, de 30,119 g PA/kg seminţe de struguri delipidate. 

 



Activitatea 2.10. Proprietatea antioxidantă in vitro a bioprodusului biologic activ obţinut în 
condiţii de laborator şi micropilot. 

In vederea evaluarii potentialului biologic activ, un loc central a ocupat obtinerea, în laborator si in 
micropilot, si furnizarea diverselor extracte polifenolice globale (etanol 1%), primare și a derivatilor lor 
proantocianidinici finali (hidrosolubili), agentii inclusi in circuitul investigarilor de farmacodinamie, biologie 
celulara si genetica in vitro fiind codificati ca: EPfC (extract polifenolic concentrat); PProF (fracţii 
proantocianidinice) 2, 3, 7, 15,17, 18, 83, 84, 85, 86, 87, 99, 106 si folositi in tratamentul culturilor celulare in 
diverse doze (stipulate in figuri), stabilite in testarile ce s-au succedat pe parcursul anului (5, 25, 50, 100, 200, 
300, 500, 700, 900, 1200 si 1500 µg/mL ). 

Materialul biologic folosit in testarile in vitro, in vederea decelarii efectelor antioxidante, citotoxice, 
apoptotice, genetice si enzimatice ale unui extract polifenolic primar, ale unor produse proantocianidinice 
fractionate in conditii de laborator si respectiv micropilot, a fost reprezentat de culturile celulare umane sau 
animale, sanatoase (celule renale Vero, de maimuţă africana Clorocebus) sau patologice (celulele HeLa, 
derivate dintr-un carcinosarcom de cervix uterin), cultivate în DMEM suplimentat cu ser fetal 10% şi respectiv 
2% şi soluţie de antibiotic, la temperatura de 36,5-37OC, în mediu cu CO2 5% si departajate in culturi: martor 
si tratate cu agentii bioactivi, in diferite doze (µg/ml), numarul culturilor testate pentru fiecare lot fiind de 5 
(Novakovic şi  Freshney, 2006). 

Pentru evaluarea viabilităţii celulare şi a proteinosintezei celulare s-au format culturi de celule în 
plăcute cu 96 de godeuri, pornind de la o densitate de 15.000 celule/godeu. În cazul investigării potentialului 
antioxidant, apoptozei celulare si a integritatii materialului genetic celular s-au folosit placi de culturi celulare 
cu 24 godeuri (inoculul pe godeu fiind de 50.000 celule), in timp ce activitatea unor enzime antioxidante s-a 
estimat pe culturi celulare realizate pe placi de 150 cm2.  

După 24 ore, culturilor de celule li s-au înlocuit mediul de creştere cu mediu conţinând produsele 
proantocianidinice fractionate - obţinute in laborator si micropilot - în diferite doze (incluse în figuri). La 
expirarea perioadei de tratament (de 3 ore in cazul valentei antioxidante, 6 ore in cazul apoptozei si cometei 
si 48 ore pentru viabilitate, proteinosinteza si activitate enzimatica), culturile de celule au fost supuse 
diferitelor metode de determinare.  

Proprietatea antioxidantă a produsilor proantocianidinici fractionaţi, separaţi etapizat din extractele 
polifenolice concentrate ale seminţelor boabelor de strugure, in conditii de laborator si de micropilot, s-a 
evidentiat si cuantificat prin citometrie in flux a nivelului speciilor reactive de oxigen si prin evaluarea gradului 
de activitate a enzimelor ce contracareaza stresul celular oxidative (catalaza, glutation peroxidaza şi 
respectiv superoxid dismutaza) la nivelul diverselor culturi celulare tratate, comparativ cu cele martor.  

Determinarea nivelurilor speciilor reactive ale oxigenului (SRO) cu fluorocromul 2',7'-
dichlorodihydrofluorescin diacetat (DCFH-DA) are ca principiu metodic difuzarea intracelulara a DCFH-DA-
ului, deacetilarea sa de către esteraze specifice la forma nonfluorescenta inactivă DCFH, care în prezenţa 
SRO este rapid oxidat rezultând un produs intens fluorescent dichlorodihydrofluorescein (DCF). Intensitatea 
fluorescenţei este direct proporțională cu nivelurile SRO prezente în citosol. Astfel, se asigura identificarea si 
cuantificarea intracelulara a diferitelor  SRO (hidroxil, peroxid sau alte specii reactive ale oxigenului). 
Pregătirea probelor a constat în colectarea celulelor prin tripsinizare, resuspendarea lor în TFS, marcarea cu 
DCFH-DA, urmată de incubarea în întuneric (30 minute, la 37oC) si analiza prin citometrie în flux [Robinson, 
1997]. 

Investigarea intensitatii procesului de generare metabolica a diferitelor specii reactive ale oxigenului 
în condiţiile tratamentului cu diferite doze ale preparatelor proantocianidice fractionate a condus la 
înregistrarea unor modificări semnificative între loturile tratate şi lotul martor, în cazul ambelor culturi celulare. 
În cazul culturilor celulare martor si respectiv tratate, cu rol de control pozitiv in urma adaugarii de H2O2 - 
folosit ca agent extracelular stresor cu impact intracelular oxidant - se constata o intensificare inerenta a 
proceselor de generare a SRO. Incubarea culturilor celulare Vero si HeLa cu preparate proantocianidice 
fractionate, intermediare (PProF-86, PProF-136) sau finale de laborator (PProF-f.l.) si de micropilot (PProF-
f.m.), in doza de 1500 µg/mL, conduce la funcţionalizarea sistemelor celulare specifice redox de răspuns la 
stresul oxidativ indus de H2O2 (figura 6). Acestea intervin in modularea proceselor metabolice responsabile 
de menţinerea echilibrului între generarea şi epurarea SRO. 

 



 
Fig. 6 - Evidenţierea şi evaluarea flowcitometrica procentuala a nivelului SRO in culturile celulare 

sanatoase Vero si tumorale HeLa tratate cu preparate proantocianidice fracţionate 
 

Diferenţele dintre nivelul SRO în cazul probelor tratate şi nivelul SRO în cazul martorului au fost 
semnificative statistic, atat in cazul celulelor normale cat si neoplazice, atestand funcţionalitatea si 
funcționalizarea enzimelor stresului oxidativ, care reprima nivelurile crescute de SRO induse de H2O2. Daca 
in cazul celulelor martor restabilirea nivelelor de SRO se datoreste exclusiv reglarii intracelulare a 
mecanismelor enzimatice neutralizante de tip feedback,, in cazul celulelor neoplazice intervine suplimentar si 
un inductor al reglarii, care nu poate fi altcineva decat unul din biopreparatele proantocianidinice fractionate 
folosit in tratamentul antioxidant in vitro. Se dovedeşte astfel proprietatea lor antioxidantă. 

 
Activitatea 2.11. Proteinosinteza şi viabilitatea celulară a culturilor de celule Vero renale de 

maimuţă şi a celulelor tumorale umane HeLa supuse acţiunii bioprodusului biologic activ de laborator 
şi micropilot. 

Interferenta produşilor bioactivi cu procesul complex de proteinosinteza celulară a culturilor de celule 
normale Vero şi a celulelor tumorale umane HeLa, supuse acţiunii produsilor proantocianidinici fractionati 
explica atat efectul citostatic cat si cel asupra viabilitatii celulare, diversele metode de dozare a proteinelor 
celulare fiind considerate indicatori ai proteinosintezei si ai viabilitatii celulare, cu relevanta asupra proprietatii 
citostatice si citotoxice a unui agent biologic activ.  

Conţinutul proteic al culturilor de celule martor sau tratate este estimat spectrofotometric prin metoda 
cu albastru de metilen (AM). Parcurgerea etapelor acestei metode presupune îndepărtarea mediului de 
cultură al celulelor; spalarea cu TFS a stratului celular pentru îndepărtarea celulelor moarte; celulele vii 
ramase sunt simultan permeabilizate şi colorate cu o soluţie de AM (0.5%) in etanol (50%); incubarea lor; 
îndepărtarea excesului de colorant prin spălări succesive; eliberarea complexului albastru de metilen – 
proteine printr-o incubare a celulelor în prezenţa unei soluţii de SDS; citirea spectrofotometrica a absorbanţei 
probelor, in vizibil la 620 nm; estimate fiind comparate cu concentraţia proteică de 100% a probelor martor 
(Finlay şi colab., 1984). Estimarea impactul citotoxic al biopreparatelor incluse in testare asupra viabilitatii 
celulare, prin metoda cantitativă colorimetrică cu bromura de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-diphenyl 
tetrazolium (MTT). După expirarea perioadei de incubare în prezenţa substanţelor de testat, culturilor de 
celule li s-a înlocuit mediul de incubare cu 100 µL de mediu proaspăt peste care s-a adăugat 10 µL dintr-o 
soluţie de MTT 5 mg/mL, urmată de o incubare la  37oC timp de 3 ore. După expirarea perioadei de incubare, 
se îndepărtează mediul şi precipitatul de formazan format a fost dizolvat cu o soluţie de DMSO, absorbţia 
probelor fiind înregistrată spectrofotometric la λ = 540 nm (Mosmann, 1983). 

Impactul in vitro al diferitelor doze din bioprodusul polifenolic primar, preparatele proantocianidinice 
fractionate, intermediare si finale (de laborator si de micropilot), asupra proteinosintezei şi viabilitatii celulare 
ale culturilor de celule Vero şi de celule tumorale HeLa supuse tratamentului – ca expresie a efectelor lor 
citostatice, de interactiune cu procese celulare, si citotoxice, de scadere a numarului de celule vii si de 



crestere a celor moarte prin liza celulara - este constatat din analiza rezultatelor experimentale centralizate in 
figurile sintetice 7 şi 8. 

 

 

 

 
Fig. 7 - Variaţia gradului de viabilitate celulara (% scadere şi % crestere) a culturilor de celule sanatoase 
Vero si respectiv de celule tumorale HeLa, in varsta de 72 ore, tratate 48 ore cu diferite doze de EpfC), 

preparatelor PProF, intermediare si finale (de laborator si micropilot). 



 

 

 

 
Fig. 8 -  Interacţiunea diferitelor doze ale agentilor biologic activi de natura polifenolică globala sau 

proantocianidinica fractionata, cu procesul de proteinosinteza celulara, exprimata de variatia 
procentuala a continutului proteic al culturilor de celule sanatoase Vero si respectiv de celule 

tumorale HeLa tratate, comparativ cu cel martor. 
 

Evaluarea cu MTT a impactului bioextractului brut, primar, de natură polifenolică, obţinut din 
seminţele boabelor de struguri, şi a preparatelor proantocianidinicie fractionate din acesta, asupra viabilităţii 
celulare a relevat inducerea unui efect citotoxic, diferenţiat ca amplitudine in functie de preparat, de doza 
tratamentului in vitro – ceea ce sugereaza posibilitatea manipularii eficientei prin manevrarea dozelor, deci 
existenta relatiei doza-efect – si de tipul de culturi celulare (normale şi neoplazice), eficienta citotoxica mai 
mare manifestandu-se, in mod pozitiv, asupra celulelor tumorale HeLa. Impactul citotoxic maxim se 
înregistrează pe culturile de celule neoplazice HeLa în cazul preparatelor proantocianidinice fractionate 
finale, de laborator si micropilot, acestea reprezentand biopreparatele destinate valorificarilor multiple. În 
cazul culturilor de celule normale Vero gradul de afectare a viabilităţii celulare este mai moderat, atât în cazul 
compuşilor polifenolici cât şi a celor proantocianidinici selectati prin fractionare.  



Investigarea reactivitatii procesului de proteinosinteza celulara în culturile de celule normale Vero şi 
neoplazice HeLa cu diferitele doze ale extractului polifenolic primar si ale preparatelor proantocianidinice 
fractionate, intermediare si finale, a relevat un efect proteinosintezoinhibitor cu intensitate diferentiata pentru 
diversele bioproduse testate, potentialul acestuia fiind dependent de tipul lor compozitional, de felul culturilor 
celulare tratate si respectiv de doza de tratament. Impactul perturbator maxim caracterizeaza produsii 
proantocianidinici finali de laborator si micropilot la doza de 1.5 mg/ml. Reactivitatea proteinosintezei celulare 
este mai atenuata în cazul culturilor de celule normale Vero comparativ cu cea a celulelor neoplazice HeLa, 
ceea ce denota o buna tolerabilitate a bioprodusilor de catre celulele sanatoase si o reactivitate mai 
accentuata a celulelor tumorale, constatarea sugerand o afectare metabolica mai scazuta a celulelor normale 
invecinate, in cazul unui tratament uman.  

Multiplele testari in vitro, pe diverse culturi de celule si pe modele experimentale specifice, ale 
preparatelor proantocianidinice fractionate (PProF), intermediare si finale (de laborator si micropilot), 
comparativ cu cele ale extractelor polifenolice primare (EpfC), au evidentiat si cuantificat variatiile % induse 
asupra nivelelor de SRO, viabilitatii si proteinosintezei celulare, relevand optimizarea progresiva a impactului 
antioxidant, citostatic si citotoxic al preparatelor proantocianidinice fractionate finale, de laborator si 
micropilot, prin fractionarea specifica si etapizata a extractului polifenolic global. O alta semnalare, legata de 
testarile prezentate mai sus, este legata de predominarea efectelor induse de drogurile folosite in tratamentul 
in vitro asupra proceselor metabolice celulare (reactiile de oxidoreducere, generatoare ale SRO, de 
biosinteza proteica), deci a efectului citostatic in detrimentul impacului citotoxic direct asupra celulelor, prin 
inducerea unei regresii a numarului de celule vii, ca urmare probabila a stimularii lizei celulare directe. 

 
Activitatea 2.12. Comportamentul procesului de apoptoză celulară şi integritatea materialului 

genetic celular al culturilor celulare Vero şi HeLa supuse acţiunii bioprodusului biologic activ de 
laborator şi micropilot.  

Comportamentul procesului de apoptoză celulară al culturilor celulare Vero şi HeLa supuse acţiunii 
bioprodusilor testați, ca posibil mecanism de acțiune implicat in exprimarea proprietatilor farmacodinamice 
ale bioprodusilor intermediari si finali. Identificarea celulelor apoptotice şi preapoptotice se bazează detecţia 
fosfatidilserinei cu ajutorul anexinei V conjugată cu FITC. Culturile de celule sund desprinse de pe suprafaţa 
plăcilor de culturi prin tripsinizare, spălate cu TFS rece şi resuspendate în tamponul de legare. Ulterior, 
acestea sunt marcate succesiv cu Annexin V – FITC, spălate cu tamponul de legare, marcate cu iodură de 
propidiu şi analizate cu ajutorul citometrului în flux (Pozarowski şi colab., 2003). 

Evaluarea integritatii materialului genetic celular la actiunea agentilor bioactivi prin testul COMET, 
care reprezintă o tehnică simplă, sensibilă si standard pentru detectarea și evaluarea rupturilor, distrugerilor 
sau repararii ADN-ului la nivelul fiecărei celule individuale, dar si pentru testele de genotoxicitate. Tehnica 
impune: încapsularea celulelor într-o suspensie de agaroză cu punct de gelificare scăzut; liza celulelor în 
conditii neutre sau alcaline; electroforeza celulelor lizate; vizualizarea ADN-ului marcat (cu bromură de etidiu) 
si determinarea gradului de afectare a integritatii ADN-ului prin intermediul unui soft dedicat (Olive şi Banath, 
2006). 

Reconfirmarea potentialului biologic activ a preparatelor proantocianidinice fractionate PProF- 86 si 
136, PProF- f.l. si PProF- f.m impune decelarea preliminara a mecanismelor probabile de actiune ale 
acestora la nivel celular si molecular, prin investigarea interferentei preparatelor bioactive cu apoptoza 
celulara, cu activitatea unor enzime ale sistemului de protectie celulara antioxidanta si respectiv cu materialul 
genetic celular, afectarea sau nu a acestora fiind argumentata de rezultatele acestor ultime demersuri 
experimentale, realizate pe modele celulare distincte si redate sintetic in figurile 9 - 10. 



 
Fig. 9 - Citograme reprezentative pentru evidentierea si evaluarea procesului de apoptoza 

celulara, precum si a numarului de celulelor vii si moarte corespunzatoare, indus celulelor Vero si 
HeLa tratate cu preparatele proantocianidinice fractionate intermediare (PProF-86 , PProF-136) si 

finale (PProF-f.l. si PProF-f.m.), comparativ cu cele ale celulelor martor. 
 
Analiza comportamentului procesului de apoptoză celulară a culturilor celulare Vero şi HeLa supuse 

acţiunii bioproduselor biologic active cu eficienta citostatica si citotoxica majora, obtinute în conditii de 
laborator si micropilot, apreciaza rezultatele din citogramele figura 13, care includ evaluarile flowcitometrice 
cantitative ale numarului de celule moarte, vii, apoptotice si preapoptotice. Investigarea procesului de 
apoptoză celulară la nivelul culturilor de celule normale şi HeLa, tratamente cu agentii de mai sus a 
evidenţiat, comparativ cu reactivitatea acestui proces celular în cazul celulelor martor, o modulare a 
intensitatii procesului de apoptoză dependentă de tipul de culturi celulare şi de doza de tratament. 

 



 
Fig. 10 - Evidenţierea şi evaluarea integrităţii materialului genetic celular, prin prisma 

continutului procentual de ADN nuclear din capul si coada cometelor, in conditiile actiunii 
preparatelor proantocianidinice fractionate finale asupra culturilor de celule normale celulelor Vero si 

tumorale HeLa, comparativ cu cometele celulelor martor. 
 

Astfel, în cazul culturilor martor de celule normale Vero si respectiv neoplazice HeLa, remarcăm o 
prezenţă relativ scăzută de celule apoptotice şi preapoptotice, pe fondul unui numar mare de celule vii si 
bineninteles, a unui numar modic de celule moarte. In cazul tramentului cu biopreparatele proantocianidinice 
fractionate finale, de laborator si micropilot, starea culturilor de celule neoplazice HeLa se modifica 
semnificativ exprimand o intensificare a procesului de apoptoză si preapoptoza - cea mai evidentă creştere 



fiind în cazul bioprodusilor finali de laborator si micropilot (55-65%, corelată şi cu o diminuare a numarului de 
celule vii si o amplificare moderata a numarului de celule moarte prin efect citolitic. Desi procesele sunt 
stimulate si in culturile celulare normale Vero, reactivitatea mai redusa a acestora este corelata cu o 
amplitudine atenuata a apoptozei si preapoptozei. Cu toate ca efectul citolitic este prezent, caracterul sau 
moderat ne sugereaza ca un mecanism principal de actiune a agentilor bioactivi, implicat in inducerea 
efectului citostatic, este activarea procesului de apoptoza celulara, mai intensa in cazul celulelor tumorale, la 
care se apreciaza o manifestare redusa a acestui proces.`  

Evidentierea interferentei preparatelor bioactive cu materialul genetic celular si evaluare 
consecintelor sale de afectarea sau nu a integritatii lui (exprimate sau nu de distrugerea sau repararea ADN-
ului, de genotoxicitate) pot fi urmarite din Fig.sintetica 5, ce cuprinde imagini si cuantificari procentuale ale 
ADNului din capul si coada cometelor inregistrate si analizate prin testul Comet. 

Urmarirea si analizarea cu un software specializat ale imaginii sintetice de mai sus permite: 
vizualizarea ADN-ului marcat (cu bromură de etidiu) ; cuantificarea, pe de o parte, a fluorescentei pentru 
determinarea gradului de afectare a integritatii materialului genetic nuclear si pe de alta parte, a continutului 
procentual de ADN din capul si coada cometelor, precum si a valorilor subunitare ,nesemnificative, ale 
indicilor calculati TM (momentul cozii) si OTM (momentul Olive din coada); concluzionarea privind 
nealterarea integritatii materialului genetic nuclear de catre biopreparatel proantocianidinice testate. 

 
Activitatea 2.13. Gradul de activitate a enzimelor stresului oxidativ in culturile celulare Vero şi 

HeLa tratate cu bioprodusul biologic activ, obţinut în condiţii de laborator şi micropilot, şi de control.   
Determinarea activităţii catalazei (CAT) s-a bazat pe metoda spectrofotometrică Sinha, etapele 

successive de dozare fiind sumarizate in cele ce urmeaza: extractul catalazic este lăsat să acţioneze asupra 
apei oxigenate o perioadă fixă de timp; enzima este inactivată prin adăugarea unui amestec de bicromat de 
potasiu-acid acetic; cantitatea de H2O2, rămasă nedescompusă după stoparea acţiunii catalazei, reduce în 
mediul acid bicromatul de potasiu la acetat cromic, spectrofotometrat la 570 nm (Artenie şi colab., 2008). 

Determinarea activităţii superoxid dismutazei (SOD) se bazeaza pe capaciatea enzimei de a inhiba 
reducerea Nitro Blue Tetrazoliului (NBT) de către radicalii superoxid generaţi în mediul de reacţie prin 
fotoreducerea riboflavinei, gradul de inhibiţie produs de enzimă în condiţii standard estimandu-se prin 
spectrofotometrarea la 560 nm a extincţiilor probei şi martorului, faţă de apa distilată (Artenie şi colab., 2008).  

Determinarea activităţii glutation peroxidazei (GPx ) prin metoda cu DNTB (acidul ditio-bis-dinitro-
benzoic), ce măsoara activitatea din diferite materiale biologice utilizând ca substrat enzimatic peroxidul de 
hidrogen (H2O2) şi glutation redus (GSH). GSH rămas în exces reacționează cu DNTB formând un complex 
colorat în galben, intensitatea culorii măsurandu-se spectrofotometric la 412 nm faţă de blancul reactivilor 
(Artenie şi colab., 2008). 

Interferenta produsilor bioactivi cu procesul complex de proteinosinteza celulară a culturilor de celule 
normale Vero şi a celulelor tumorale umane HeLa, supuse acţiunii produsilor proantocianidinici fractionati 
explica atat efectul citostatic cat si cel asupra viabilitatii celulare, diversele metode de dozare a proteinelor 
celulare fiind considerate indicatori ai proteinosintezei si ai viabilitatii celulare, cu relevanta asupra proprietatii 
citostatice si citotoxice a unui agent biologic activ.  

Un ultim aspect experimental, abordat in vederea argumentarii suplimentare a proprietatii 
antioxidante a preparatelor proantocianidinice fractionate, preliminare si finale, a fost legat de modularea 
activitătii unor enzime cheie din angrenajul complex implicat în reactivitatea celulara la impactul agentilor 
oxidanti, biomoleculele enzimatice evaluate fiind reprezentate de către GPx, CAT si SOD, variatiile 
procentuale ale activitatii lor fiind incluse în figura sintetică 11.  

Variatiile întregistrate în activitatea enzimelor de răspuns la stresul oxidativ intracelular, sugerează 
modularea mecanismului enzimatic de către agentii studiati, sensul si amplitudinea fiind diferentiate in raport 
de tipurile de culturi celulare si de biopreparatele proantocianidinice incluse in testare. Astfel, gradul de 
activare a GPx de catre biopreparatele proantocianidinice în cazul celulelor neoplazice - care se 
caracterizeaza in conditii de “ stady state “ printr-un nivel ridicat al radicalilor liberi de oxigen - este moderat 
fata de intensificarea de peste 100% a activitatii aceleasi enzime indusa în celule normale. In ceea ce 
priveste activitatea biomoleculei catalazice, constatam inducerea, de catre diversele biopreparate, fie a unei 
inactivari reduse nesemnificativ statistica in cazul celulelor canceroase HeLa, fie a unei stimulari atenuate a 



acesteia, amplitudinea variatiilor, corespunzatoare diferitilor agenti bioactivi, argumentand o interventie 
diminuata a acestei biomolecule enzimatice in stresul oxidativ. 

 
Fig. 11 - Variaţiile procentuale ale activităţii enzimelor antioxidante, înregistrate în culturile HeLa şi 

Vero tratate cu preparate proantocianidice fractionate, intermediare (PProF-86, PproF-136) sau finale 
de laborator (PProF f.l. ) si de micropilot (PProF f.m.). 

 

Comportamentul antioxidant al SOD la nivelul culturilor celulare normale Vero sau neoplazice HeLa 
releva o functionalitate si o functionalizare semnificativ crescuta a actiunii sale in neutralizarea ROS la nivelul 
celulelor normale şi neoplazice in condiţiile acţiunii preparatelor proantocianidinice fracţionate, intermediare şi 
finale. În general, sensul şi amplitudinea activităţii unor enzime din arsenalul sistemului protector celular 
impotriva stresului oxidativ dovedesc proprietatea antioxidantă a preparatelor proantocianidinice separate din 
deseul de seminte al boabelor de struguri rosii. 

Ansamblul rezultatelor experimentale, referitoare la comportamentul citofiziologic al culturilor celulare 
Vero, sanatoase si culturilor celulare HeLa, neoplazice, la actiunea biopreparatelor proantocianidinice 
fractionate intermediare si finale (de laborator şi de micropilot), separate din extractul polifenolic concentrat 
obtinut din semintele boabelor de struguri, releva – prin prisma variatiilor  cantitative ale speciilor reactive de 
O2, ale proteinelor totale, ale numarului de celule vii, moarte, preapototice si apoptotice, gradului de activitate 
a unor enzime apartinand sistemului celular de protectie antioxidanta, concentratiilor procentuale ale ADN-
ului din comete – interferenta mai mult sau mai putin implicanta ale acestora cu procesele de oxidoreducere, 
proteinosinteza, apoptoza celulara, procesele enzimatice, structura si functia aparatului genetic nuclear, 
aceasta concretizandu-se intr- un impact mai mult sau mai putin semnificativ asupra viabilitatii celulare, 
proceselor metabolismului intermediar si energetic, dezvoltarii culturilor celulare si integritatii materialului 
genetic.  

Reactivitarea celulara este diferentiata ca sens si intensitate, in functie de agentul folosit in 
tratamentul in vitro, doza de tratament si de particularitatile morfologice, structurale, functionale si genetice 
ale celulelor din componenta culturilor celulare. Astfel, semnalam reactivitatea crescuta a celulelor 
canceroase – cu semnificatie citostatica si citotoxica, deci biomedicala, in cazul dozelor superioare ale 
preparatelor proantocianidinice fractionate finale de laborator si micropilot, derivate din deseul semintos, şi 
mai redusa a celulelor sanatoase, ce subliniaza buna tolerabilitate terapeutica, potentialul citostatic crescut si 
mai putin citotoxic al drogurilor, exprimat prin interactiunea cu mecanisme moleculare de modulare 
metabolica, de activare enzimatică a sistemului de protectie celulara antioxidantă, de stimulare a apoptozei, 
in conditiile conservarii integritatii materialului genetic celular. 

 
Activitatea 2.14. Analiza statistică a rezultatelor experimentale   
Numeroasele rezultate experimentale sunt prezentate sub formă grafică. Calcul statistic a presupus 

calcularea valoriilor medii, a erorii standard și ulterior aplicarea testului t (Cann, 2002).  
 



Activitatea 2.15. Intreţinere loturi experimentale, recoltare şi procesare struguri, selectare 
seminţe de struguri. 

Partenerul cofinanţator, SC Cotnari SA a susţinut derularea activităţilor de cercetare din planul de 
lucru, realizând întreţinerea loturilor experimentale, recoltarea şi procesarea strugurilor în vederea selectării 
seminţelor.   

 
Activitatea 2.16. Diseminare rezultate prin participări la manifestări ştiinţifice şi publicare de 

lucrari cu rezultatele nebrevetabile 
Pentru diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului au fost realizate două lucrări ştiinţifice 

acestea fiind evaluate și acceptate pentru publicare (decembrie 2015), în reviste cotate BDI : 
NECHITA C-tin. B., NICULAUA M., COTEA V.V., 2015 - Assessment and adaptation of methods of 

extraction of grape seed polyphenol compounds. Lucrări Ştiinţifice Seria Horticultură Vol. 58, no.1., 
U.S.A.M.V. Iaşi. Editura “Ion Ionescu de la Brad” ISSN 1454-7376 

NECHITA Ancuța, FILIMON R., PAȘA Rodica, DAMIAN Doina, MOROȘANU Ana Maria, 2015 - 
Preliminary rezults on establishment the optimal extraction conditions staged phenolic compounds in grape 
seed proanthocyanidins. Lucrări Ştiinţifice Seria Horticultură Vol. 58, no.2., U.S.A.M.V. Iaşi. Editura “Ion 
Ionescu de la Brad” ISSN 1454-7376 

De asemenea, rezultate parțiale obținute au fost prezentate în cadrul Sesiunii științifice anuale 
organizat de Facultatea de Biologie din cadrul Universitații Alexandru Ioan Cuza Iași: 

Daniela GHERGHEL, Cosmin-Teodor MIHAI, Gabriela VOCHITA, Pincu ROTINBERG, Rodica 
PASA, Ancuța NECHITA, Bogdan NECHITA, Cytostatic and/or cytotoxic effects of some primary polyphenolic 
extracts obtained from the grapes seeds, Faculty of Biology Annual Scientific Meeting, October 22 – 24, 
2015, Iasi 

Cosmin-Teodor MIHAI, Gabriela VOCHITA, Daniela GHERGHEL, Rodica PAȘA, Bogdan NECHITA, 
Ancuța NECHITA, Pincu ROTINBERG, Action mechanisms of some new polyphenolic extracts from seeds of 
Vitis vinifera, October 22 – 24, 2015, Iasi 

 
Concluzii 
Numeroasele şi variatele rezultate experimentale, inserate în tabele sintetice şi illustrate grafic indica 

rezolvarea obiectivelor stiintifice prevazute de aceasta etapă a cercetarilor, confirmând cercetările semnalate 
în literature de specialitate şi trasează viitoarele directii de investigare preconizate in planul de activitati ale 
etapei III/2016.  

Datele obținute în cadrul acestei etape vor fi utilizate pentru elaborarea documentaţiei tehnice a 
bioprodusului natural și întocmirea documentaţiei de brevetare. De asemenea rezultatele urmează a fi 
diseminate prin prezentarea lor specialistilor sub sub forma de articole de specialitate in reviste nationale si 
internationale recunoscute CNCSIS si/sau cu factor de impact. 
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