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Activităţi derulate conform planului de realizare al proiectului:
Activitatea 4.1 Verificarea parametrilor de fracţionare a proantocianidinelor în condiţiile utilizării unor
cantităţi mari de reactanţi
Activitatea 4.2 Determinarea activităţii antimicrobiene şi antifungice a bioprodusului obţinut la nivel de
micropilot.
Activitatea 4.3 Determinarea grupelor ecofiziologice de microorganisme în loturile experimentale în
vederea aprecierii calităţii de fertilizator a reziduului rezultat din procesele extractive.
Activitatea 4.4 Analiza punctelor critice în procesele de extracţie şi fracţionare a preparatului
proantocianidinic şi recomandări.
Activitatea 4.5 Evaluarea randamentului biopreparat natural /preparat proantocianidinic;
Activitatea 4.6 Testarea acţiunii imunomodulatoare a preparatelor biologic active.
Activitatea 4.7 Eficienţa chimioterapiilor menţionate prin compararea eficacităţii lor cu potenţialul
terapeutic al unor protectori naturali şi de uz clinic.
Activitatea 4.8 Dinamica ponderostatului în urma agresivitãţii tratamentelor cu preparatele extrase din
deşeul de seminte de struguri (ulei şi biopreparatul natural biologic activ finit).
Activitatea 4.9 Dovedirea reproductibilitãţii efectelor toxice şi incadrarea uleiului şi a biopreparatului
natural bioactiv în clasele de toxicitate hematologică stabilite de OMS.
Activitatea 4.10 Analiza statistică a rezultatelor experimentale
Activitatea 4.11 Elaborarea documentaţiei tehnice a bioprodusului natural.
Activitatea 4.12 Întocmirea documentaţiei de brevetare a bioprodusului.
Activitatea 4.13 Intreţinere loturi experimentale
Activitatea 4.14 Diseminare rezultate prin participare la manifestari tehnico-stiintifice, publicare de
articole stiintifice
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 a IV a proiectului s-au concretizat în următoarele:
ü evaluarea proprietăţilor fungicide ale bioprodusului natural biologic activ obţinut la nivel de micropilot;

evidenţierea procesului de biodegradare a reziduului vegetal testat ca fertilizator.
evaluarea efectelor farmacodinamice antioxidante, imunomodulatoare, cicatrizante şi antitumorale ale
uleiului, extractului proantocianidinic şi a bioprodusului natural biologic activ.
ü documentaţie tehnică a bioprodusului natural biologic activ.
ü documentaţia de brevetare a bioprodusului biologic activ.
ü participări la manifestări ştiintifice;
ü articole publicate cu rezultatele nebrevetabile;
Etapa IV/2017 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 finalizarea cu succes a proiectului.
ü
ü

DESCRIEREA STIINTIFICA SI TEHNICA, CU PUNEREA IN EVIDENTA A REZULTATELOR ETAPEI
SI GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR
Activitatea 4.1. Verificarea parametrilor de fracţionare a proantocianidinelor în condiţiile utilizării
unor cantităţi mari de reactanţi.
În anul 2017, în cadrul activităţii 4.1, s-a reluat activitatea de verificare a parametrilor optimi de tratament
fizico - chimic a cantităţilor de 2 g şi 3 g preparat purificat PA, care a fost păstrat la temperatura de 4°C timp de
12 şi respectiv 24 luni. Scopul experimentului a fost de a verifica în condiţiile de tratament optim, cantităţi mai
mari de 1 g preparat PA, precum şi dacă bioprodusele obţinute după conservarea preparatului de PA purificat la
intervalele de timp menţionate prezintă aceleaşi caracteristici fizico chimice. Rezultatele obţinute în acest
experiment au fost consemnate în tabelele 1 şi 2.
Tabelul 1. Caracteristicile fizico - chimice ale bioproduselor obţinute cu preparatul
PA purificat conservat timp de 12 luni
Culoare
AA %/ 100 µg
CFT,
Preparat PA
Solubilitate,
IP,
GAE mg/mg
înainte de
după
conservat 12 luni
minute
280 nm 30 min 60 min
bioprodus
fracţionare fracţionare
2g
0,608
17,2
88,78 90,10
2g
0,580
17,2
88,80 90,11
2g
0,612
17,3
88,89 90,14
brun închis galben brun 30 minute
3g
0,609
17,2
88,98 89,99
3g
0,613
17,4
90,43 90,66
3g
0,594
17,3
89,99 90,00
Tabelul 2. Caracteristicile fizico - chimice ale bioproduselor obţinute cu preparatul
PA purificat conservat timp de 24 luni
Culoare
AA %/ 100 µg
CFT,
Preparat PA
Solubilitate,
IP,
GAE mg/mg
înainte de
după
conservat 24 luni
minute
280 nm 30 min 60 min
bioprodus
fracţionare fracţionare
2g
0,618
17,6
89,64 90,00
2g
0,582
17,0
88,90 89,99
2g
0,584
17,2
89,84 90,00
brun închis galben brun 30 minute
3g
0,615
17,6
88,99 90,14
3g
0,607
17,3
89,92 90,08
3g
0,605
17,2
89,90 90,06
Din analiza datelor din tabelele 1 şi 2 s-au constatat următoarele aspecte:
1. Caracteristicile fizico chimice ale bioproduselor obţinute şi anume culoarea în stare solidă şi
solubilitatea în apă distilată nu s-au modificat în cazul utilizarii preparatelor pure de PA conservate timp de 12 şi
respectiv 24 luni.
2. Valorile cantităţii totale de polifenoli, exprimată în mg GAE /mg bioprodus, determinate în cele 12
bioproduse analizate, au fost frecvent cuprinse între 0,605 mg GAE şi 0,618 mg GAE, indiferent de cantitatea de
preparat PA luată în lucru şi de timpul de conservare.
3. Conservarea preparatului de PA purificat timp de 12 şi 24 luni nu a afectat negativ activitatea
antioxidantă AA % a bioproduselor obţinute, aceasta menţinându-se la valori ridicate cuprinse între 89 şi 90%.
4. Rezultatele obţinute indică faptul că preparatul purificat de PA poate fi conservat la 4°C timp de 24
luni şi utilizat ca materie primă pentru obţinerea bioprodusului biologic activ.

Activitatea 4.2. Determinarea activităţii antimicrobiene şi antifungice a bioprodusului obţinut la
nivel de micropilot.
În cadrul proiectului derulat s-a obţinut un bioprodus natural din seminţe de struguri cu proprietăţi
antimicrobiene şi antifungice. Proprietăţile antimicrobiene au fost studiate în cadrul activităţii 3.11/2016 şi s-a
evidenţiat faptul că bioprodusul are activitate antibacteriană faţă de specia Staphilococcus aureus (CMB - 2,0
mg/mL) şi faţă de specia Escherichia coli (CMB - 3,0 mg/mL).
Infecţiile fungice sunt cauza principală care determină alterarea fructelor şi legumelor, atât în plantaţii cât
şi în perioada de transport şi păstrare (Gatto et al., 2011). Dezvoltarea pe fructe a speciilor de fungi patogeni
conduce la putrezirea acestora, bolile fiind cunoscute sub denumirea de putregaiul cenuşiu, albastru şi verde.
Agenţii patogeni care provoacă aceste boli sunt speciile genurilor Penicillium, Aspergilius şi Botrytis. Dintre
speciile de fungi, Botrytis cinerea a fost studiată în mod special, deoarece în condiţii de umiditate crescută şi
temperaturi scăzute în perioada de maturare a strugurilor, conduce la pierderi importante din punct de vedere
economic, cât şi a calităţii vinurilor obţinute.
În etapa IV/2017, pentru determinarea activităţii antifungice
din plantaţiile unităţii au fost izolate de pe strugurii care prezentau
infecţie cu Botrytis cinerea culturi pure. Dezvoltarea coloniilor de
fungi, înconjurate de un halou brun pe mediul Kritzman indică
prezenţa fungului Botrytis cinerea. Din miceliile acestor colonii au fost
prelevate porţiuni de miceliu care au fost pasate pe mediu PAD
pentru obţinerea culturilor pure şi conservarea acestora în colecţie
(figura 1). Activitatea antifungică a bioprodusului obţinut s-a apeciat
pe baza rezultatelor obţinute în testele de inhibare a dezvoltării
miceliului şi inhibării germinării sporilor tulpinilor izolate Bc5, Bc6 şi
Bc8.
Activitatea antifungică asupra inhibării dezvoltării radiale a Fig 1. Tulpini de Botritys cinerae
miceliului a fost determinată “in vitro” folosind domeniul de izolate în cultură pură pe mediu
concentraţii de la 7 mg/mL la 21 mg/mL mediu agarizat PAD.
PAD şi Kritzman
Dezvoltarea miceliului a fost urmărită timp de cinci zile. După acest interval, în funcţie de diametrele
martorilor (8,56 cm la Bc5; 9,03 cm la Bc6; 8,66 cm la Bc8) s-a calculat, pentru fiecare concentraţie testată a
bioprodusului, inhibarea % a dezvoltării miceliului. Datele obţinute sunt prezentate în tabelul 3.
Tabelul 3. Activitatea biologică a bioprodusului asupra dezoltării miceliului Botrytis cinerea Pers.
BC5
BC6
BC8
Concentraţia de
bioprodus
Diametrul Inhibare Diametrul
Inhibare
Diametrul
Inhibare
(mg/mL)
coloniei (cm)
(%)
coloniei (cm)
(%)
coloniei (cm)
(%)
7
5,75
32,82
6,80
24,69
5,85
32,44
8
5,25
38,66
6,45
28,57
5,70
34,18
9
5,06
40,83
5,92
34,44
5,45
37,06
10
4,74
44,58
5,23
42,10
5,26
39,22
11
4,47
47,75
4,87
46,09
4,91
43,30
12
4,13
51,75
4,45
50,75
4,65
46,34
13
3,87
54,76
4,10
54,62
4,25
50,92
14
3,53
58,76
3,38
62,62
3,81
56,03
15
2,90
66,12
2,83
68,67
3,37
61,12
16
2,50
70,79
2,27
74,82
3,06
64,70
17
2,17
74,64
1,84
79,64
2,59
70,04
18
1,70
80,14
0,92
89,85
2,25
74,01
19
1,10
87,14
0,00
100,00
1,90
78,01
20
0,00
100,00
0,99
88,52
21
0,00
100,00
CE50 (mg/mL)
11,23
11,63
12,15
Din analiza datelor din tabelul 3 reiese că valorile inhibării % a dezvoltării miceliului cresc progresiv cu
creşterea concentraţiilor de bioprodus testate. Concentraţia minimă fungicidă (CMF) a bioprodusului, în acest
context, s-a determinat la 20 mg/mL în cazul tulpinei Bc5, 19 mg/L pentru Bc6 şi respectiv 21 mg/mL pentru Bc8.
Pentru determinarea spectrului fungicid al bioprodusului s-a calculat CE50 (concentraţia inhibitorie 50%). Valorile
CE50 ale bioprodusului asupra dezvoltării miceliului semnifică faptul că tulpinile Bc5 şi Bc6 sunt mai sensibile,
valorile CE50 fiind de 11,23 mg/mL pentru Bc5 şi respectiv 11,63 mg/mL pentru Bc6. Comparativ cu tulpinile Bc5
şi Bc6, mai rezistentă s-a dovedit Bc8 a cărei valoare CE50 determinată a fost de 12,15 mg/mL.

În literatura de specialitate autorii au menţionat că în contactul direct cu compuşi fenolici miceliu de
Botrytis cinerea sintetizează enzime de tipul polifenoloxidazelor sau lacazelor care catalizează oxidarea
compuşilor fenolici (Oszmaianski şi colab., 1985; Ky şi colab., 2012).
Eficienţa compuşilor fenolici în controlul infecţiei depinde de concentraţie, rapiditatea inducţiei sintezei
acestora şi dacă fungul poate tolera, inactiva sau poate preveni sinteza altor metaboliţi secundari activi
antifungali (Bennett şi colab., 1984).
În testul de inhibare a miceliului tulpinilor izolate de Botrytis cinerea, prin sinteza enzimelor menţionate
este posibil, prin contactul direct cu concentraţiile de bioprodus ca o serie de compuşi fenolici să fie inactivaţi,
aspect care s-a reflectat în valorile CMF obţinute.
Activitatea antifungică a bioprodusului asupra inhibării germinării sporilor tulpinilor de Botrytis cinerea
3
izolate a fost determinată in vitro folosind o suspensie de 10 spori/mL. Domeniul de concentraţii testate al
bioprodusului a fost de 1 mg/mL - 12 mg/mL mediu PAD agarizat. Germinarea sporilor în plăcile Petri martor pe
mediu PAD fără bioprodus s-a declanşat după 20 - 24 ore. Numărul de spori germinaţi a fost cuprins între 115 125 spori pentru tulpinile izolate de Botrytis cinerea testate. În plăcile Petri cu diferite concentraţii ale
bioprodusului, germinarea sporilor a fost declanşată vizibil după 48 ore, moment în care s-a efectuat numărarea
acestora. Rezultatele obţinute în testul de inhibare a germinării sporilor tulpinilor izolate de Botrytis cinerea sunt
consemnate în tabelul 4.
Tabelul 4. Activitatea biologică a bioprodusului asupra inhibării germinării sporilor Botrytis cinerea Pers.
BC5
BC6
BC8
Concentraţia de
bioprodus
Nr. spori
Inhibare
Nr. spori
Inhibare
Nr. spori
Inhibare
(mg/mL)
germinaţi
(%)
germinaţi
(%)
germinaţi
(%)
1
66
42,61
60
45,45
71
41,00
2
30
73,91
28
74,55
42
66,40
3
18
84,35
18
83,64
34
72,80
4
12
89,57
14
87,27
28
77,60
5
8
93,04
11
90,00
20
84,00
6
5
95,65
10
90,91
15
88,00
7
3
97,39
9
91,82
12
90,40
8
2
98,26
3
97,27
10
92,00
9
1
99,13
2
98,18
9
92,80
10
0
100,00
0
100,00
4
96,80
11
1
99,20
12
0
100,00
CE50 (mg/mL)
1,1
1,13
1,54
Conform datelor din tabel numărul sporilor germinaţi a scăzut progresiv odată cu creşterea
concentraţiilor bioprodusului remarcându-se o scădere semnificativă la 5 mg/mL, 8 mg/mL şi 9 mg/mL. În ordine,
pentru tulpinile izolate testate, procentele de inhibare a germinării sporilor au fost de 93,04%, 91,82% şi 92,80%.
De asemenea, s-a constatat o inhibare 100% a germinării sporilor de Botrytis cinerea la concentraţii ale
bioprodusului cuprinse între 10 mg/mL şi 12 mg/mL.
Valorile CE50,care reprezintă inhibarea germinării a 50% din spori, au fost apropiate pentru Bc5 şi Bc6 la
1,10 mg/mL şi respectiv 1,13 mg/mL. Valoarea CE50 cea mai mare, s-a determinat la 1,54 mg/mL în cazul Bc8.
De remarcat că bioprodusul are o activitate antifungică ridicată CE50, asupra inhibării germinării sporilor
de Botrytis cinerea la concentraţii de aproximativ 10 ori mai mici comparativ cu cele determinate în testul de
inhibare a miceliului. Fourie Ph şi colab., 2011 a studiat activitatea antifungică a produsului sintetic Folpet în
testul de inhibare a miceliului şi a germinării sporilor de Botrytis cinerea. Autorii au constatat manifestarea
diferită a activităţii antifungice a produsului Folpet. Astfel, în testul de inhibare a germinării sporilor au utilizat
concentraţii mai mici de Folpet comparativ cu concentraţiile utilizate în testul de inhibare a dezvoltării miceliului.
Acest aspect s-a constatat şi în cazul testării activităţii antifungice a bioprodusului obţinut prin tratamentul fizico
chimic a PA condensate polimerice extrase din seminţele de struguri.
Activitatea 4.3 Determinarea grupelor ecofiziologice de microorganisme în loturile experimentale
în vederea aprecierii calităţii de fertilizator a reziduului rezultat din procesele extractive.
Microorganismele din sol au o remarcabilă capacitate de adaptare în procesele de biodegradare a
compuşilor organici naturali. Rezistenţa în sol, la atacul microbian poate fi influenţată, fie de evoluţia factorilor
climatici din ecosistem, în special precipitaţii şi temperatură, fie de structura chimică a compuşilor organici, care
prin prezenţa în sol pot modifica valorile de pH. Cea mai mare parte a microorganismelor din sol preferă un pH
apropiat de neutralitate. În ceea ce priveşte temperatura, microorganismele pot desfăşura activităţile metabolice

numai între anumite limite. În zonele temperate grupul microorganismelor mezofile sunt bogat reprezentate şi au
optimul de activitate metabolică la 28 - 30°C.
Dovedirea calităţii de fertilizator al reziduului vegetal s-a realizat în două etape, începând din luna martie
2016, prin analize microbiologice şi enzimatice. În prima etapă din 2016 determinările au fost efectuate în
parcelele experimentale M (martor), V1 (1,5 kg) şi V2 (3,0 kg) înainte de adaosul în sol a reziduului vegetal
pentru evaluarea potenţialului de microorganisme din grupele ecofiziologice şi activitatea dehidrogenazei din sol.
În a doua etapă, după administrarea reziduului vegetal în sol, determinările au fost efectuate în prima lună de
vara, toamnă şi la un an, în luna martie 2017. Determinarea activităţii dehidrogenazei s-a efectuat lunar, pe
parcursul anului 2016, începând din luna martie, inclusiv luna octombrie, iar în 2017, în luna martie, care
marchează un an de la administrarea reziduului vegetal în sol.
La un an de la administrarea în sol a reziduului vegetal (martie 2017) numărul microorganismelor
amonificatoare a fost aproape egal în solul din parcela martor şi V1 şi mai mare cu 5,2% în solul din parcela V2.
Numărul nitratbacteriilor şi nitritbacteriilor a crescut ca valoare în solul din parcelele V1 şi V2 faţă de numărul
determinat în parcela M. Numărul de microorganisme denitrificatoare determinate a fost valoric apropiat în solul
din parcelele M şi V1, şi cu 14% mai mare în parcela V2. Numărul de microorganisme fixatoare de azot aerobe/g
de sol a fost egal în parcelele M şi V1 şi mai mare cu 5,8% în parcela experimentală V2, iar numărul de
microorganisme fixatoare de azot anaerobe a crescut cu 9% în parcela experimentală V1 şi cu 32% în parcela
experimentală V2 (figura 2).
Comparativ cu numărul de microorganisme determinat în parcela M, în parcelele V1 şi V2, numărul de
microorganisme proteolitice a crescut cu 18% şi respectiv cu 21%. Numărul de microorganisme celulozolitice
aerobe determinat în această grupă a fost valoric aproape egal cu numărul determinat în parcelele martor şi V1
şi mai mare cu 27% în parcela experimentală V2. În ceea ce priveşte numărul de microorganisme celulozolitice
anaerobe, comparativ cu parcela martor numărul acestora a fost mai mare în parcela V1 cu 20% şi în parcela
experimentală V2 cu 28%.

Fig.2 - Logaritm în baza 2 din numărul de microorganisme ecofiziologice determinat la un an de
la administrarea rezuului vegetal în sol (martie 2017)
În contextul factorilor climatici pe parcursul anului 2016 - 2017, caracterizat printr-un regim hidric redus,
sever în lunile de vară-toamnă şi moderat în iarnă, cu valori de temperatură mai mari decât normala în lunile de
vară - toamnă şi mai scăzute în lunile din iarna 2017, apreciem că reziduul vegetal testat a favorizat dezvoltarea
populaţiilor de microorganisme, efect evidenţiat mai ales în parcela experimentală V2 în care s-a administrat
cantitatea cea mai mare de reziduu vegetal, fapt ce a condus la un număr mai mare de microorganisme
ecofiziologice comparativ cu cel din parcela V1. Astfel, prin administrarea în sol a reziduului vegetal, s-a asigurat
pe parcursul anului 2016 - 2017 un aport de substanţe organice naturale biodegradabile de către
microorganismele din grupele ecofiziologice studiate.
Efectul nepoluant al reziduului vegetal testat, ca îngrăşământ organic natural în procesul de fertilizare a
solului, este susţinut şi de activitatea enzimatică dehidrogenazică actuală şi potenţială determinată în sol, după
un an de la administrarea reziduului vegetal. Rezultatele analizelor enzimatice dehidrogenazice actuale şi
potenţiale derminate în parcela martor şi parcelele experimentale V1 şi V2 sunt reprezentate în figurile 3 şi 4.
Din reprezentarea grafică a valorilor activităţii dehidrogenazice actuale şi potenţiale efectuate în luna martie
2017 s-au constatat următoarele:
ü valorile activităţii dehidrogenazice în parcela M şi parcela experimentală V1 au fost apropiate şi anume 2,717

ü

mg formazan/g s.u. în parcela M şi
2,685 mg formazan/g s.u. în parcela V1 pentru activitatea
dehidrogenazică actuală şi 4,897 mg formazan/g s.u. în parcela M şi 4,992 mg formazan/g s.u. în parcela V1
pentru activitatea dehidrogenazică potenţială.
valorile activităţii dehidrogenazice actuale şi potenţiale în parcela V2 au fost mai mari comparativ cu media
valorilor determinate în parcelele M şi V1 cu 50% pentru activitatea dehidrogenazică actuală şi cu 35% pentru
activitatea dehidrogenazică potenţială.
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Fig 4 Activitatea dehidrogenazică potenţială (mg/g s.u.)

Valorile mai mari ale activităţii dehidrogenazice în parcela V2, în care s-a administrat cea mai mare
cantitate de reziduu vegetal, se corelează şi cu numărul mai mare de microorganisme din grupele ecofiziologice
determinat. Activitatea dehidrogenazică s-a dovedit, a fi un indicator sensibil al activităţii microbiologice globale
în evaluarea impactului reziduului vegetal asupra microorganismelor din sol, care a condus la dezvoltarea unui
potenţial microbian mai ridicat în solul parcelei V2 comparativ cu potenţialul microbian din parcela martor şi
parcela experimentală V1.
Activitatea 4.4. Analiza punctelor critice în procesele de extracţie şi fracţionare a preparatului
proantocianidinic şi recomandări:
1) În cazul valorificării compuşilor fenolici din deşeul de seminţe de struguri, măcinarea şi extracţia uleiului
sunt operaţiuni obligatorii. Din acest motiv, în primul obiectiv al modelului experimental, privind tehnologia
de valorificare a componentelor bioactive din deşeul de seminţe de struguri, s-a propus extracţia uleiului
prin presarea la rece, din care rezultă seminţe măcinate şi ulei din seminţe de struguri comestibil. În
procesul de extracţie, prin presare la rece a seminţelor de struguri, rezultă ulei şi un deşeu vegetal sub
formă de pulbere, în care particulele sunt de diferite dimensiuni. Uleiul din deşeul vegetal rezultat nu este

2)

3)
4)

5)

6)

îndepărtat în totalitate, din acest motiv recomandăm, înainte de extracţia compuşilor fenolici următoarele
operaţiuni: extracţia totală a uleiului cu hexan; eliminarea solventului din deşeu; măcinarea deşeului
vegetal. Aceste operaţiuni oferă deşeului vegetal condiţia fizică optimă în vederea utilizării în procesele
extractive ale compuşilor fenolici. Reziduul vegetal obţinut în final poate fi utilizat în sol ca îngrăşământ
organic natural.
Concentrarea extractului polifenolic cumulat de la 7,3 - 7,5 L, obţinut în cazul utilizării a unui 1 kg de
deşeu de seminţe delipidate, la 500 mL, extract concentrat A, se va efectua pentru obţinerea unui volum
mic de extract fenolic, care trebuie centrifugat, deoarece prin această operaţiune se asigură eliminarea
totală a particulelor fine de material vegetal s-au macromoleculele de altă natură decât fenolică. Extracţia
lichid/lichid a extractului concentrat cu eter dietilic va conduce astfel la obţinerea unui precipitat brut de
proantocianidine condensate, din care, în procesul de purificare se va urmări în special, eliminarea acizilor
fenolici, a monomerilor, a zaharurilor şi a proteinelor.
Un punct critic, în procesele extractive, îl constituie controlul densităţii extractului concentrat B, care
asigură precipitarea optimă cu eter dietilic a PA condensate.
Purificarea precipitatului brut de PA condensate se recomandă a fi efectuată în aceiaşi zi în care a fost
obţinut. În cadrul operaţiunilor efectuate în procesul de purificare, la finalul acestora, după operaţiunea de
centrifugare, pentru eliminarea apei distilate din depozitul depus gravitaţional, se recomandă dizolvarea
produsului de PA condensate purificat în alcool etilic 96%, apoi eliminarea solventului la 40°C la greutate
constantă şi condiţionarea pulberei la +4°C.
În procesul de inducere a proprietăţii de solubilizare în apă a PA condensate se vor asigura condiţii optime
de lucru: cantitatea de preparat PA condensat purificat/cantitate de agent oxidant, omogenizarea
reactanţilor înainte de declanşarea tratamentului, respectarea timpului de contact şi temperatura optimă.
Procesul fizico - chimic de tratament a PA condensate se va efectua în recipient acoperit pentru evitarea
evaporării agentului oxidant. La finalul tratamentului agentul oxidant este eliminat la temperatura de 40°C,
pînă la greutate constantă, obţinându-se bioprodusul natural în stare solidă cu proprietăţi biologic active,
solubil în apă distilată.
Tehnologia propusă nu este poluantă deoarece solvenţii utilizaţi nu sunt toxici şi sunt recuperabili, astfel
se oferă posibilitatea de reutilizare în procesele extractive. Din deşeul vegetal, luat în lucru, ca materie
primă, se valorifică uleiul din seminţe de struguri, PA condensate ca substrat pentru obţinerea unui
bioprodus natural cu activităţi biologice determinate, care poate fi comercializat în industria farmaceutică,
cosmetică, alimentară şi în agricultură pentru combaterea unor boli cauzate de bacterii, fungi etc. Deşeul
vegetal rezultat din procesele extractive este nepoluant pentru mediul înconjurător şi poate fi utilizat ca
îngrăşământ organic natural.

Activitatea 4.5. Evaluarea randamentului bioprodus natural/preparat proantocianidinic.
Evaluarea randamentului bioprodusului natural s-a stabilit la nivel de laborator efectuându-se extracţia
compuşilor fenolici pe un kilogram de deşeu de seminţe de struguri delipidat. Operaţiunile de extracţie etapizată
a compuşilor fenolici şi concentrarea extractelor cumulate, au condus la obţinerea extractelor concentrate B1 şi
B2. Din extractele concentrate B1 şi B2, după operaţiunile de extracţie L/L cu eter dietilic, s-a obţinut prin
precipitare PA condensate.
Precipitatul brut de PA condensate obţinut a fost separat de faza lichidă din extracţia L/L şi reluat în
procesul de purificare prin metoda propusă în cererea de brevet nr. A/11758/2017.
Condiţionarea PA condensate purificate, în stare solidă s-a efectuat prin păstrarea în flacoane de sticlă
brună la temperatura de +4ºC. Proprietatea de solubilizare în alcool etilic 96% a preparatului PA purificat nu a
fost afectată în urma tratamentului în procesul de purificare. În tratamentul fizico-chimic a preparatului purificat
de PA condensate, în vederea obţinerii bioprodusului natural, conform protocolului de lucru, s-au stabilit
cantităţile în grame de PA condensate, gramele agent oxidant şi condiţiile optime de temperatură şi timp de
contact al reactanţilor. Astfel, randamentul bioprodus natural/ preparat purificat de PA condensate este de 100%
deoarece cantitatea în grame de agent oxidant este eliminată total din amestecul de reactanţi la 40ºC obţinânduse în final biopreparatul natural în stare solidă sub formă de cruste friabile.
Activitatea 4.6. Testarea acţiunii imunomodulatoare a preparatelor biologic active.
Extinderea investigărilor privind impactul terapiei polifenolice experimentale si asupra reactivitatii
imunitatii de tip umoral, a devenit un prim obiectiv al cercetărilor imunologice prevazute de planul de realizare pe
anul 2017, avand ca scop urmărirea interacţiunii agenţilor bioactivi autohtoni, originali (extract proantocianidinic
precursor insolubil de micropilot - E.Pro.T.Ins.mp si produs polifenolic final fractionat, hidrosolubil, de micropilotP.PF.hs.f.mp), cu efectorii si implicit cu reactiile imunitare de tip umoral.
Din rezultatele experimentale obţinute şi prezentate în raportul din 2016, reamintim ca populaţa
leucocitara din sange inregistrează variaţii numerice nesemnificative în condiţiile tratamentului imunoterapic

polifenolic, ele fiind de sens pozitiv, dar de foarte mica anvergură. Adminstrarea zilnică, ip, a E.Pro.T.Ins.mp si
respectiv a P.PF.hs.f.mp, in doza de 5mg/kgcorp induce o stimulare nesemnificativa statistic si procentual (circa
3%) a procesului de leucopoieza la nivelul organelor leucoformatoare si implicit al mobilizarii limfocitelor in
torentul sanguin. Deoarece orice influenţă stimulatoare sau inhibitoare la nivelul inducţiei răspunsului imun
umoral in vivo este exprimată, în final, de activarea limfocitelor şi plasmocitelor imunocompetente, deci a
efectorilor umorali si intensificarea sintezei şi descarcarii în circulaţie a biomacromoleculelor proteice anticorpi,
deci a imunoglobulinelor, ne-am propus sa urmarim, in conditiile tratamentului imunomodulator polifenolic aplicat
şobolanilor albi Wistar cu E.Pro.T.Ins.mp si respectiv a P.PF.hs.f.mp (5 mg/kg.corp/zi/ip), efectul asupra
proteinemiei, albuminemiei si globulinemiei plasmatice, rezultatele experimentale fiind inserate în tabelul 5.
.
Tabelul 5. Albuminemia, globulinemia şi proteinemia totală plasmatică (g. prot/100 ml) a şobolanilor sănătoşi
Walker 256 supuşi tratamentului polifenolic imunomodulator cu biopreparatele testate în doză de 5
mg/kgcorp/zi/ip.
Proteine totale
Albumine
Globuline
Varianta
experimentală
X±ES
p
X±ES
p
X±ES
p
Raport A/G
Martor
PPro.Ins.f.mp
P.PF.hs.f.mp

10,21±1,58 (6)
9,94±1,57 (6)
10,09±1,60 (6)

NS
NS

5,76±0,27 (6)
5,18±0,64 (6)
5,25±0,75 (6)

NS
NS

2,27±0,11 (6)
2,45±0,14 (6)
2,70±0,15 (6)

NS
<0.05

2.54
2.11
1.94

Notă: cifrele din paranteză reprezintă numărul animalelor din componenţa loturilor experimentale.

Analiza rezultatelor din tabelul 5 relevă ca în cazul tratamentelor cu PPro.Ins.f.mp si P.PF.hs.f.mp,
proteinemiile plasmatice postterapeutice ale loturilor tratate sunt apropiate celor martor, uşoara diferenţă de
sens negativ (de circa 2.7 si respectiv 1.2%) fiind neglijabilă din punct de vedere statistic şi funcţional.
Pentru a identifica substratul biochimic responsabil de sensul şi amplitudinea proteinemiilor plasmatice ale
şobolanilor sănătoşi supuşi tratamentului imunomodulator cu bioprodusii testati, s-au dozat si alţi doi parametrii
biochimici plasmatici complementari şi anume albuminemia şi globulinemia. Comparativ nivelului martor, valorile
albuminemiei loturilor tratate graviteaza in jurul acesteia, fara insa a estompa tendinta de declin proteic
nesemnificativ (de circa 10.1 sau 8.9%, in cazul bioprodusilor PPro.Ins.f.mp si P.PF.hs.f.mp). Se remarcă, de
asemenea apropierea valorica a globulinemiilor plasmatice la cele 3 loturi de animale tratate, scăderile acestora
fata de nivelul martor relevand o intensificare a biosintezei imunoglobulunice (cu 7.9% si 18.9% in cazul
bioprodusilor PPro.Ins.f.mp si P.PF.hs.f.mp), modularea pozitiva a procesului atingand pragul semnificatiei
statistice.
Un alt indice calculat pe baza albuminemiilor si globulinemiilor plasmatice corespunzatoare loturilor martor
si tratate este raportul albumine /globuline ce da indicatii asupra modularii dinamicii metabolice a albuminelor si
globulinelor atat la nivel celular cat si plasmatic in conditiile actiunii agentilor biologic activi. Analiza comparativa
a valorilor raportului A/G releva tendinţa de diminuare a acestora, fata de valoare martor, scaderea ratei de
sinteza tisulara a albuminelor este surmontata si chiar depasita de amplificarea compensatoare a biosintezei
globulinice la nivel celular si plasmatic, responsabila si de cresterea concentratiei imunoglobulinelor anticorp
plasmatice in urma interactiunii cu antigenul reprezentat de agentii bioactivi folositi in terapia imunomodulatoare.
Deci putem argumenta suplimentar ca PPro.Ins.f.mp, P.PF.hs.f.mp activează şi sistemul imunitar de aparare de
tip umoral prin stimularea sintezei şi descărcării plasmatice de ImG din organele imunocompetente, efectul
imunostimulator înregistrat relevă o ierarhizare a potenţialului imunoterapeutic, în ordine descrescatoare
situandu-se P.PF.hs.f.mp, si PPro.Ins.f.mp.
La aceiaşi concluzie s-a ajuns şi in urma analizei rezultatelor noastre experimentale (tabelul 6) referitoare
la impactul terapiilor imunomodulatoare asupra nivelului complexelor imune circulante (CIC).
Tabelul 6. Nivelului complexelor imune circulante (CIC) la şobolanii supuşi tratamentului experimental in
vivo, ip, zilnic cu biopreparatele testate, în doză de 5 mg/kgcorp/zi/ip.
LOT
X±ES
p
Martor
E.Pro.T.Ins.mp
P.PF.hs.f.mp

5,00±1,28 (5)
7,85±2.00 (5)
8.55±2.15 (5)

NS
NS

Notă: cifrele din paranteză reprezintă numărul animalelor din componenţa loturilor experimentale.

Se observa, comparativ valorii martor a CIC, că nivelele corespunzatoare diferitelor loturi supuse
tratamentului imunomodulator in vivo manifestă creşteri ale amplitudinii valorice, ele atingand, sau nu
(bioproduşii proantocianidinic şi polifenolic finali) pragul de semnificatie statistică, dar cu o clară semnificaţie
fiziologică şi posibilă relevanţă biomedicala. Astfel, observăm un salt valoric de 57.0% (E.Pro.T.Ins.mp) sau de

71.0% (P.PF.hs.f.mp), în cazul agenţilor testaţi ambele bioproduse caracterizate din punct de vedere
farmacodinamic prezinta un interes deosebit întrucat sunt extracte naturale cu o clară valoare
imunomodulatoare. CIC reprezinta expresia interactiunii dintre antigen si anticorp, complexul fiind creat intre
agentul biologic activ, inductor al stimularii imunitatii umorale si anticorpii imunoglobulinici plasmatici de raspuns
umoral specific, sintetizati si descarcati in circulatie. Din prisma acestei definitii, certificam valenta
imunomodulatoare a bioprodusilor polifenolici naturali, obtinuţi din seminţele de Vitis vinifera şi asupra imunitatii
de tip umoral, chiar dacă gradul lor de implicare este inferior potentialului imunostimulator manifestat de
rodilemid, agentul standard de referinta, asupra imunitatii de tip umoral.
In urma cercetarilor privind proprietatea bioprodusilor polifenolici testaţi de a interactiona cu
mecanismele implicate în declansarea reactiilor imune de tip celular şi umorale in organismul animal apreciem
comportarea acestora ca potenţiali agenti imunomodulatori, cu mentiunea ca rezultatele noastre experimentale
sunt preliminare, s-au inregistrat pe un model experimental limitat şi nu garanteaza momentan, obiectivitatea
acordarii atributului de agent imunostimulator cu semnificatie biomedicală, fiind necesară continuarea,
extinderea şi apofundarea cercetarilor pe această direcţie în alte proiecte viitoare.
Activitatea 4.7 Eficienţa chimioterapiilor menţionate prin compararea eficacităţii lor cu potenţialul
terapeutic al unor protectori naturali şi de uz clinic.
O etapă de maxima importanţă în evaluarea farmacologică preclinică in vivo a unui efect
farmacodinamic specific este cea cantitativă, destinată aprecierii eficienţei terapeutice experimentale a unor noi
agenţi fitoterapeutici - ca bază în stabilirea oportunităţii de valorificare practică biomedicala a unui nou potential
agent chimioterapeutic in gama arsenalului medicamentos - care impune compararea potentialului terapeutic
preclinic al noului agent – in cazul nostru bioprodus polifenolic hidrosolubil final de micropilot si origine vegetala cu cel al unor medicamente standard de uz clinic. In ceea ce priveşte aprecierea eficienţei chimioterapiilor
semnalate prin compararea eficacităţii lor cu potenţialul terapeutic al unor protectori naturali şi de uz clinic, noi
am optat pentru diversi agenti standard de uz clinic in functie de actiunile farmacodinamice testate in cazul
bioprodusilor polifenolici hidrosolubili finali de micropilot: vitamina E pentru aprecierea potentialului antioxidant;
rodilemidul ca medicament imunostimulator de referinta; ciclofosfamida, 5- fluorouracilul, metotrexatul şi
etopozidul ca oncochimioterapice standard; cicatrol si dermofarmul, ca unguente cicatrizante de referinta,
principalele rezultate experimentale fiind sugestiv ilustrate in figura 5.
Evaluarea eficienţei tratamentului antioxidant (F.a) s-a realizat prin compararea gradului de activitate a
enzimelor implicate în epurarea speciilor reactive ale oxigenului la nivel plasmatic şi tisular (splină, ficat, inimă şi
rinichi) în cazul tratamentului cu bioprodusul final de micropilot cu cea a unui antioxidant standard (vitamina E).
Rezultatele obţinute au demonstrat capacitatea bioprodusului testat de a induce un efect similar celui specific
vitaminei E, variaţiile pozitive sau negative faţă de cele induse de către vitamina E fiind dependente de tipul de
enzimă şi de proba biologică analizată. Astfel, la nivel plasmatic, activitatea GPx, CAT şi SOD sunt sub nivelul
înregistrat în cazul vitaminei E, în timp ce nivelul MDA este uşor mai crescut în cazul bioprodusului autohton
testat. La nivel splenic, hepatic, cardiac şi renal, tiparul de interacţiune al bioprodusului final de micropilot este
similar celui înregistrat în cazul plasmei, în cele mai multe cazuri activitatea enzimelor fiind uşor mai scăzută
comparativ cu loturile tratate cu vitamina E. Nivelurile MDA se situează la un nivel uşor mai crescut comparativ
cu cea specifică vitaminei E. adjuvant antioxidant reprezintă o valenţă a acestui nou produs care merită luată în
considerare în perspectivă, fiind necesare investigaţii suplimentare care să permită stabilirea celor mai eficiente
asocieri terapeutice. Analizând rezultatele înregistrate în cazul testării capacităţii antioxidante a bioprodusului
final de micropilot comparativ cu cea a vitaminei E, agent de referinţă major în evaluare capacităţii antioxidante a
unui nou compus, putem remarca capacitatea similară a acestuia cu cea a tocoferolului. De asemenea,
utilizarea P.PF.fr.hs.f.mp ca agent adjuvant antioxidant reprezintă o valenţă a acestui nou produs care merită
luată în considerare în perspectivă, fiind necesare investigaţii suplimentare care să permită stabilirea celor mai
eficiente asocieri terapeutice.
Evidenţierea, în experimentele anterioare (etapa 2016), a potenţialului antitumoral al P.PF.fr.hs.f.mp, de
reducerea semnificativă a gradului de dezvoltare a tumorii solide Walker 256 si de valorile raportului T/C, a
impus aprecierea potentialului sau terapeutic cu eficienţa unor antitumorale standard. Astfel, bioprodusul
P.PF.fr.hs.f.mp testat (F.b) prezintă un profil antitumoral similar celui indus de către 5-FU şi etopozid (eficienţa
fiind cu doar 2-3% mai mică sau mai mare decât cea a citostaticelor standard). Impactul antitumoral al
ciclofosfamidei şi al metotrexatului depăşeşte eficienţa bioprodusului testat, sugerând existenţa unor mecanisme
de acţiune diferite, dar totodată oferind posibilitatea de a crea scheme de tratament combinat cu efecte
complementare sau sinergice. Eficienţa antitumorală, dovedită de înregistrarea unor scăderi ale dezvoltării
tumorale similare cu cele ale unor citostatice standard, de uz clinic, permite includerea P.PF.fr.hs.f.mp în rândul
agenţilor cu real potenţial antitumoral, nu individual, ci în asociere cu alţi agenţi citotoxici de uz clinic. 	
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Fig. 5 - Evaluarea eficienţei tratamentului experimental antioxidant, antitumoral, cicatrizant si imunomodulator cu produsul polifenolic final
P.PF.fr.hs.f.mp prin prisma potentialului terapeutic al unor agenti medicamentosi standard, de uz clinic: a) efectul antioxidant al P.PF.fr.hs.f.mp comparativ cu cel al
vitaminei E, înregistrat în condiţiile determinării nivelurilor de activitate al enzimelor GPx, CAT şi SOD, şi al nivelului MDA, în plasmă, splină, ficat, inimă şi
rinichi; b) impactul antitumoral al P.PF.fr.hs.f.mp comparativ cu cel al CFS, 5-FU, MTX, Etop, evaluat pe baza gradului de dezvoltare tumorală medie şi a raportului
T/C; c) impactul cicatrizant al P.PF.fr.hs.f.mp, uleiului fata de procesul de cicatrizare indus de Dermofarm şi Cicatrol; d) efectul imunomodulator al P.PF.fr.hs.f.mp
comparativ cu cel al Rodilemidului, evaluat pe baza variaţiilor numărului total de leucocite şi al diferitelor populaţii leucocitare (limfocite, monocite,
neutrofile/granulocite, eozinofile şi bazofile).

De asemenea, valenţa antioxidantă dovedită a P.PF.fr.hs.f.mp poate contribui la potenţialul antitumoral
al acestuia, sugerând şi o posibilă acţiune de protecţie celulară prin epurarea speciilor reactive ale oxigenului
din celulele normale, în paralel cu dezechilibrarea micromediului tumoral prin readucerea nivelurilor speciilor
reactive ale oxigenului la praguri similare celor din celulele normale.
Compararea eficienţei imunomodulatoare a P.PF.fr.hs.f.mp cu cea a imunostimulatorului de referinţă
Rodilemid (F. c), a evidenţiat un potenţial inductor al răspunsului imun, in special al imunitatii de tip celular,
mai crescut faţă de cel al agentului standard utilizat, evidenţiat printr-o creştere a proporţiei de
neutrofile/granulocite, precum şi a monocitelor (tabelul 7).
Tabelul 7- Variaţia numerică procentuala comparativa a WBC, a Lym, Mon, N/G si Eos +Bas la
şobolanii albi Wistar sănătoşi, supuşi tratamentului imunomodulator zilnic ip cu bioprodusele testate in
doza de 5mg/kg.corp/zi/ip. si respectiv cu imunomodulatorul standard rodilemid (25 mg/kgcorp/zi/ip)
%
Martor E.Pro.T.Ins.mp %
Variatie P.PF.fr.hs.f.mp Variatie Rodilemid Variatie
WBC
100
109,00
+9,00
118,80
+18,80
120,70
+20,70
Lym
100
103,50
+3,50
118,30
+18,30
126,60
+26,60
Mon
100
122,70
+22,70
136,40
+36,40
111,50
+11,50
N/Gr
100
141,40
+41,40
151,20
+51,20
107,48
+7,80
Eos+Bas
100
112,00
+12,00
116,00
+16,00
75,00
-25,00
Efectul imunostimulator generat de către P.PF.fr.hs.f.mp, corelat şi cu celelalte efecte înregistrate
(antioxidant şi antitumoral) sugerează un profil terapeutic bazat pe capacitatea de a induce un răspuns imun,
dublată de o protecţie împotriva stresului oxidativ, aceste mecanisme fiind, probabil, complemntare inducerii
efectului antitumoral înregistrat.
Evaluarea efectului farmacodinamic de stimulare a procesului de cicatrizare tegumentara (figura 5 d) în
condiţiile tratamentului cu P.PF.fr.hs.f.mp, ulei, pe de o parte, şi cicatrizantele Dermofarm şi Cicatrol, pe de
alta parte, prin prisma rapiditatii si gradului de închidere a leziunilor tegumentare induse experimental, au
demonstrat capacitatea P.PF.fr.hs.f.mp de a accelera reparaţia cutanată, inducând un profil de revenire
cutanata la stadiul initial, neafectat, similar celui indus de către cicatrol şi superior uleiului şi agentului natural
Dermofarm.
Analiza comparativă a eficienţei terapeutice multiple a P.PF.fr.hs.f.mp cu cea a unor agenţi standard de
sinteza sau naturali, a evidenţiat un profil terapeutic calitativ si cantitativ asemanator cu cel al
chimioterapeuticelor standard, argumentand capacitatea produsului polifenolic natural de a modula procesele
fiziologice prin abilitate lui de a interactiona cu mecanismele celulare, subcelulare şi moleculare de reglare
ale acestora.
Evaluarea efectelor farmacodinamice - antioxidante, cicatrizante, antineoplazice si imunomodulatoare
ale unor noi produşi biologic activi cu potenţiala valorificare biomedicala - a fost posibila doar in cazul aplicarii
unor terapii specifice bazate pe administrarea intraperitoneala a drogurilor specifice in doze compatibile cu
supravietuirea si desfăşurarea proceselor fiziologice normale ale organismului animal.
Activitatea 4.8 Dinamica ponderostatului în urma agresivitãţii tratamentelor cu preparatele
extrase din deşeul de seminte de struguri (ulei şi biopreparatul natural biologic activ finit).
În general, administrarea diferitelor medicamente conduce, uneori, la apariţia unor efecte secundare,
reacţiile toxice apărând la nivelul diferitelor ţesuturi şi organe şi îmbrăcând cele mai variate forme şi grade de
intensitate, de la inaparente clinic până la mortale. De aici şi obligativitatea realizării unor studii de toxicologie
privind intensitatea efectelor secundare induse de unii potenţiali agenţi medicamentoşi, ca un element de
limitare a semnificaţiei terapeutice a unui nou produs farmacodinamic activ.
Definitivarea caracterizării farmacologice preclinice, calitativă şi cantitativă, in vivo, pe sobolani Wistar
sanatosi, a biopreparatelor polifenolice ca agenţi antioxidanti, antitumorali, imunomodulatori, cicatrizanti sau
ca posibile suplimente nutritive multifunctionale naturale, reclama studii de farmacotoxicologie, care să
sublinieze compatibilitatea desfăşurării, în limitele normalului, a proceselor fiziologice ale organismului animal
sănătos sau bolnav cu tratamentul chimioterapic sau cu suplimentarea dietei cu aceste produse naturale.
Aceste investigări preliminare s-au direcţionat pe stabilirea: valorii DL 50 ; explorarea funcţiei principalelor
organe exprimata prin dinamica ponderostatului animalelor si modificarile organotropice in decursul intregii
perioade experimentale; comportamentului unor indici hematologici (numărul total de eritrocite, leucocite şi
trombocite circulante, hemoglobinemia, hematocritul); profilului cantitativ şi calitativ al unor indici biochimici
plasmatici (proteinemia, albulinemia, globulinemia, raportul albumine/globuline, glicemia, lactacidemia,
lipemia, colesterolemia, nivelul acizilor graşi liberi) modificarea valorică a acestor constante sugerând
perturbări mai mult sau mai puţin profunde ale proceselor metabolice celulare.
În continuare sunt prezentate, discutate şi analiza rezultatele obţinute in direcţia urmăririi şi aprecierii
preliminare a farmacotoxicităţii biopreparatului polifenolic final de micropilot hidrosolubil, deci a
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biocompatibilităţii organismului animal sănătos cu chimioterapia experimentală polifenolica antioxidanta,
cicatrizanta, antineoplazica, imunomodulatoare, semnificaţia gradului de tolerare – sugerat de sensul şi
amplitudinea impactului asupra unor parametri anatomo-fiziologici ai şobolanilor – a potenţialului produs
farmacodinamic relevând toxicitatea acestuia asupra celulelor normale ale organismului.
Astfel, un prim pas in screeningul preliminar in vivo al unor efecte farmacodinamice a fost stabilirea
experimentala premergatoare a dozei letale 50, ca sursa toxicologica imediată, orientativă în aprecierea si
aplicarea dozelor de tratament, pentru bioprodusul polifenolic fractionat, hidrosolubil final, de micropilot,
agentul biologic activ ce reprezinta elementul central al cercetarilor.
Reamintim că injectarea diferitelor doze unice de P.PF.fr.hs.mp (de la 250 până la 2000 mg/kgcorp),
şobolanilor Wistar sănătoşi are consecinţe diferite asupra capacităţii de supravieţuire, mărirea progresivă a
dozelor corelându-se cu o scădere gradată a duratei de viaţă. În acest context, consideram ca valoarea DL50
a produsului polifenolic fractionat, hidrosolubil, final de micropilot fiind de 250 mg/kg.corp, il include in
categoria produselor naturale moderat toxice (conform clasificării substanţelor toxice, după Voicu, 1997 şi
Gossel et al., 1994). Astfel, pe baza unor testari preliminare in vivo am optat pentru domeniul dozelor
terapeutice de 1.0 - 5mg/kgcorp/zi, pentru evaluarea farmacodinamica antioxidanta, antitumorala si
imunomodulatoare, iar pentru testarea efectului cicatrizant s-a utilizat o solutie de 5%.
In afara gradului de mortalitate indusă de administrarea singulară a unui agent biologic activ pentru
evaluarea toxicităţii acestuia, programele de screening, prezentate în literatura de specialitate, sugerează şi
investigarea influenţei tratamentului asupra greutăţii corporale a animalelor de experienţă sănătoase,
cunoscându-se că pierderile în greutate sugerează perturbări funcţionale şi alterări structurale induse de
administrarea diverselor subtanţe. Deci, eventualul impact negativ al terapiei asupra celulelor normale ale
organismului animal, poate fi evidentiat de evoluţia greutăţii corporale medii a animalelor în contextul acţiunii
produsului polifenolic, administrat pentru un interval de timp corespunzător efectului farmacodinamic specific
urmărit şi după un anumit program de tratament. Aprecierea compatibilităţii dintre fiziologia organismului şi
tratamentul polifenolic cu P.PF.Fr.Hs.f.mp prin prisma dinamicii ponderostatului şobolanilor sănătoşi martor si
tratati se bazeaza pe analiza rezultatelor incluse in tabelul 8.
Tabelul 8. Evolutia greutatii corporale medii (g) la şobolanii albi Wistar sănătoşi, înregistrată timp de
20 zile, în condiţiile terapiei experimentale intraperitoneale cu produsul polifenolic fractionat
hidrosolubil, final de micropilot (P.PF.Fr.Hs.f.mp), in doza de 5mg/kcorp/zi/ip.
Punct 0
Punct intermediar Punct intermediar
Punct final
Lot
(initial)
(5 zile)
(14 zile)
(20 zile)
Martor

165.00±2.44(5)

173.00±2.62(5)

183.33±1.67((5)

189.06±1.95(5)

P.PF.Fr.Hs.f.mp

171.00±1.80(5)

181.00±1.45(5)

192.00±1.86(5)

199.00±2.21(5)

Notă: cifrele din paranteză reprezintă numărul animalelor din componenţa loturilor experimentale.

Astfel, se observă că şobolanii Wistar sănătoşi se caracterizează printr-o greutate corporală medie
iniţială foarte apropiată, datorită randomizării animalelor ce a precedat demararea experimentului. În condiţiile
unui acces liber la hrană, dinamica ponderostatului şobolanilor sănătoşi martor sau trataţi releva variaţii ale
greutăţilor corporale medii, inregistrate la 5, 14 şi 20 de zile de la debutul experimentului, evidenţiind sporuri
în greutatea corporala medie specifice fiecărei variante experimentale ( 8,0; 10,3 si 5,77 g in cazul
şobolanilor lotului martor; 10,0; 11,0 si 7,0 g pentru animalele tratate), diferentele dintre loturi find neglijabile.
Această constatare sugerează lipsa unei perturbari in derularea normala a procesului de creştere şi
dezvoltare a organismului animal, tratamentul polifenolic neafectand evoluţia ponderostatului. Deci, un prim
argument ca agentul biologic activ prezinta o toxicitate neglijabila, animalele de experienta manifestand o
buna tolerabilitate la tratament.
Aprecierea de mai sus este şi mai credibilă dacă amintim că programele chimioterapeutice de
screening preclinic, menţionate în literatura de specialitate, consideră că o substanţă, care este toxică,
induce o scădere în greutate – faţă de martor – de aproximativ 6 grame. Cauzele creşterilor corporale medii
induse de biopreparatul polifenolic – semnificative din punct de vedere statistic – sunt dificil de a fi stabilite în
acest moment. Ele pot fi legate de o eventuală acţiune neurostimulatoare primară a structurilor polifenolice
asupra componentelor hipotalamice şi extrahipotalamice implicate în mecanismul de reglare al
ponderostatului, al ingestiei de alimente, al procesului de creştere şi dezvoltare al organismului animal.
Modularea dinamicii ponderale a animalelor experimentale nu este un criteriu foarte riguros de
evaluare a toxicităţii, totusi, rezultatele asupra evoluţiei ponderostatului şobolanilor sănătoşi trataţi polifenolic
i.p. pledează o buna tolerare a compuşilor de către organismul animal, sugerand preliminar, ca şi valorile DL
50 corespunzătoare, au un grad moderat de toxicitate al P.PF.Fr.Hs.f.mp.
Administrarea medicamentelor, în general, este urmată de absorbţia acestora la nivelul componentelor
mediului intern pentru ca în final să fie regăsite şi transportate în şi de sânge sau limfă, care le va vehicula
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spre diverse organe şi ţesuturi ale căror celule au capacităţi variate de metabolizare a acestora în funcţie de
proprietăţile lor fizico-chimice şi de diferiţi factori fiziologici. Metabolizarea enzimatică a medicamentelor la
nivel tisular condiţionează pe lângă exprimarea acţiunii lor farmacodinamice şi instalarea la niveluri diferite a
unor efecte secundare toxice (de tip hepatotoxic, neurotoxic, nefrotoxic, etc).
Produsului polifenolic natural final, după administrarea intraperitoneală, este absorbit, ajungând prin
circulaţia limfatică şi sanguină la nivelul organelor viscerale sau somatice. unde, va interacţiona cu structurile
membranare, subcelulare şi moleculare ale celulelor normale, putând fi metabolizat în diverşi metaboliţi
biologic activi cu grade diferite de citotoxicitate. Indiferent de existenţa sau nu a transformărilor lor,
biopreparatul prin modificări morfologice, structurale şi funcţionale va permite sau nu desfăşurarea normală a
proceselor fiziologice ale organismului animal.
Activitatea 4.9 Dovedirea reproductibilitãţii efectelor toxice şi incadrarea uleiului şi a
biopreparatului natural bioactiv în clasele de toxicitate hematologicã stabilite de OMS.
De aici şi cele două direcţii de investigare suplimentare urmarite în evaluarea toxicităţii, tratamentului
i.p asupra şobolanilor sănătoşi, ce se bazează pe studiul impactului produsului P.PF.Fr.Hs.f.mp atât asupra
greutăţii viscerale, cât şi asupra fiziologiei viscerale, ultima fiind exprimată de evoluţia parametrilor
hematologici şi ai unor indici biochimici plasmatici, modificările acestora reflectând perturbarea homeostaziei
datorită afectării funcţionalităţii, fie a diferitelor organe viscerale, fie a sistemelor de reglare neuroumorală.
Comparativ greutăţii hepatice medii martor – caracteristică şobolanilor sănătoşi – se constată că
masa medie a ficatului de la lotul tratat i.p. cu produsul polifenolic natural, final, hidrosolubil a prezentat o
creştere cantitativa (0.5 g), ce reprezinta un spor de 8.6% a masei hepatice, ceea ce sugereaza o oarecare
reactivitate la P.PF.Fr.Hs.f.mp, fara a prezenta, insa, semnificatie statistică (tabelul 9).
Tabelul 9 - Greutatea medie a diferitelor viscere (g), prelevate după sacrificarea şobolanilor sănătoşi,
înregistrată după tratamentul i.p. cu preparatul P.PF.Fr.Hs.f.mp (5 mg / kgcorp / zi/ip).
Ficat (g)
Splină (g)
Timus (g)
Inima (g)
Rinichi (g)
Pancreas (g)
Lot/Organ
intern
X±ES
p<
X±ES
p<
X±ES
p<
X±ES
p<
X±ES
p<
X±ES
p<
Martor
P.PF.Fr.Hs.f.mp

5.78±0.21 - 0.29±0.02 - 0.28±0.04 - 0.56±0.02 - 1.24±0.04 - 0.48±0.03 6.28±0.18 NS 0.37±0.07 NS 0.32±0.06 NS 0.58±0.01 NS 1.31±0.05 NS 0.51±0.02 NS

Notă: numărul animalelor de experienţă din componenţa fiecarui lot a fost de 5.

Hepatomegalia constatată, care ar putea fi explicată fie de o hipertrofie, fie de o hiperplazie, sau de
ambele, dovedeşte că bioprodusul polifenolic utilizat se caracterizează prin inducerea unui neglijabil efect
hepatotoxic, nesemnificativ în raport cu potenţialul farmacodinamic antioxidant, antitumoral, cicatrizant si
imunomodulator exprimat experimental. Impactul fitoterapeuticului asupra greutăţii hepatice exprimă de fapt
consecinţa modificărilor structurale şi funcţionale determinate la nivelul celulelor hepatice ale acestui organ
de importanţă majoră în economia generală a organismului, ele exprimându-se şi prin modificări fiziologice
ale ficatului cu repercusiuni multiple, dintre care amintim doar cele asupra tabloului hematologic şi biochimic
plasmatic.
Un alt organ cu reactivitate crescută la acţiunea diverşilor agenţi xenobiotici este splina, cu structura
sa reticulohistiocitară, sensibilitatea acesteia exprimându-se, prin modificări morfologice, structurale si
funcţionale, ce se pot concretiza prin modificarea greutăţii sale. Analiza comparativă a greutăţilor splenice
medii, ce au caracterizat diferitele variante experimentale (martor şi tratat) evidenţiază variaţii pozitive ale
acestui organ, variaţii ce nu ating semnificaţia statistică si care argumenteaza din nou toxicitatea redusa a
produsului P.PF.Fr.Hs.f.mp. Astfel, s-a inregistrat o marire a masei viscerale splenice de doar 0.08 g, ceea ce
reprezinta o expansiune tisulara de 27,6%. Splenomegalia indusă de tratamentul fitoterapic cu
P.PF.Fr.Hs.f.mp ar putea fi explicată prin stimularea funcţională a splinei tradusă prin hiperplazie sau
hipertrofie splenică. Dat fiind implicaţiile funcţionale multiple ale splinei – organ hemato- şi leucopoetic,
rezervor de hematii, cimitir al eritrocitelor îmbătânite, etc. – ne putem aştepta ca splenomegalia, instalată în
urma hipertrofiei sau hiperplaziei structurale, indusă de agentul studiat să fie însoţită şi de modificari ale unor
aspecte ale tabloului hematologic. Este vorba de reactivitatea seriei eritrocitare, leucocitare la tratamentul
farmacodinamic al animalelor sănătoase cu produsul autohton, ce va fi prezentată ulterior.
Organ cu semnificaţie endocrină şi imunitară, timusul a intrat în obiectivul investigărilor noastre
necesare evaluării preliminare a toxicităţii produsului polifenolic natural, fractionat, hidrosolubil biologic activ
(tabelul 9). Prin prisma greutăţii medii timice martor, se pare că asistăm, din nou, la o reactivitate a acestuia
la acţiunea agentului farmacodinamic testat. Astfel, preparatul P.PF.Fr.Hs.f.mp administrat in doza de 5
mg/kcorp/zi/ip induce şobolanilor sănătoşi o creştere a greutăţii medii a timusului cu 0.04g, ceea ce
reprezinta o amplificare a masei timice de 14,3%, fara insa a atinge pragul de semnificatie statistica. Variaţiile
cantitative ale masei timusului, ce pot avea la bază hipertrofii sau hiperplazii tisulare, atestă o timotoxicitate
redusă sugerează că afectarea structurii sale poate fi însoţită de modificarea funcţiilor endocrină şi imunitară
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a acestei glande în urma tratamentului polifenolic. De asemenea, această creştere a masei timice poate avea
la bază, cu certitudine, activarea sistemului imun a animalelor supuse tratamentului, care antrenează şi
alertarea funcţionala a timusului. Acest fapt a fost dovedit în cercetările noastre anterioare, ce au relevat
proprietatea imunostimulatoare modulatoare a biopreparatului polifenolic studiat.
În contextul evaluării preliminare a toxicităţii biopreparatului autohton, s-a investigat compatibilitatea
structurală şi funcţională a inimii - exprimată de comportarea greutăţii viscerale medii - la terapia polifenolica
a şobolanilor sanatosi. Această opţiune este susţinută de cunoaşterea că o serie de medicamente pot
provoca tulburări la nivelul aparatului cardiovascular manifestate prin insuficienţă cardiacă, aritmii, tahi- şi
bradicardie, bloc atrioventricular, ischemie miocardică, hipo- sau hipertensiune arterială, vasoconstricţie
periferică cu ischemie, efectele cardiotoxice putând fi cauzate şi prin lezarea medicamentoasă a miocardului.
Analiza comparativă a greutăţilor cardiace medii, înregistrate la loturile martor si tratate, relevă
modificări de sens pozitiv ale greutăţii inimii (0.02 g), de intensitate minima (3.6%) si minora ca semnificatie
(NS). Sensul pozitiv al fluctuaţiilor de greutate medie ale inimii ar indica, la o analiză superficială, un efect
moderat toxic al agentului studiat de noi, asupra structurii şi funcţiei acestui organ deosebit de important
pentru fiziologia normală a întregului organism. În realitate, valoarea procentuală mică şi nesemnificaţia
statistică a diferenţelor valorice sunt concludente în susţinerea unei scăzute şi chiar neglijabile cardiotoxicităţi
a tratamentului polifenolic.
Un alt organ examinat de noi, din punct de vedere al greutăţii medii, a fost rinichiul, în contextul evaluării
preliminare a farmacotoxicităţii terapiei cu P.PF.Fr.Hs.f.mp. Caracteristicile rinichiului care îl fac îndeosebi
vulnerabil la tratamentul medicamentos sunt: circulaţia bogată şi întinderea mare a capilarelor glomerulare,
eliminarea multor medicamente făcându-se prin urină (filtrare glomerulară, secreţie tubulară), acumularea în
rinichi şi gradientul de concentraţie cortico-medulară a unora dintre acestea. Nefropatiile medicamentoase
sunt frecvente, ele reprezentănd consecinţa impactului negativ asupra structurii şi funcţiei rinichilor, care
asigură, printre altele, menţinerea homeostaziei mediului intern prin rolul său predominant excretor.
Prelevarea şi cântărirea rapidă a rinichilor de la animalele sănătoase din alcătuirea loturilor martor şi
supuse tratamentului i.p. au prilejuit constatarea creşterii nesemnificative a greutatii lor (0,07g), ce atinge,
fata de martorul procentual de 100%, doar o variatie cantitativa de 5,6%. Analiza acestor valori reflectă
impactul nefrotoxic minor al biopreparatului polifenolic autohton administrat i.p. şobolanilor sănătoşi. Uşoara
si nesemnificativa creştere a greutăţii rinichilor confirma compatibilitatea si a funcţiilor renale cu fitoterapia
polifenolica.
Efectul terapiei polifenolie cu P.PF.Fr.Hs.f.mp asupra greutăţii pancreatice medii a animalelor
sănătoase poate fi urmărit în tabelul 9 şi interpretat prin prisma valorilor ponderale, exprimate în grame sau
procentual. Analiza acestora evidenţiază, prin sensul şi amplitudinea variaţiilor greutăţii pancreatice medii
induse în condiţiile noastre experimentale, o creştere cantitativă redusa a greutăţii pancreatice medii (0,03g si
6.2%) cu totul nesemnificativă statistic. Neglijabila pancreatomegalie, consecinţa a hipertrofiei sau
hiperplaziei viscerale indusă terapeutic, se poate corela cu o posibila perturbarea funcţionala cu totul
nesemnificativa, confirmand redusa toxicitate a produsului.
Desigur că examinarea organotropică şi implicit caracterizarea toxicitatii agentului farmacodinamic activ
studiat este preliminara, fiind necesara aprofundarea ulterioara a investigărilor de farmacotoxicologie. Cu
toate acestea, aprecierea preliminară a acestui biopreparat ca avand o toxicitate redusa, prin prisma efectului
tratamentului fitoterapic asupra greutăţilor diferitelor organe, a fost oportună deoarece se semnaleaza, totusi,
instalarea unor alterări structurale şi perturbări funcţionale secundare minore la nivelul organismului animal
tratat polifenolic, completand si intarind aprecierea rezultata in urma stabilirii valorii DL 50.
In evaluarea toxicităţii produsului asupra şobolanilor sănătoşi, am studiat impactul sau asupra unor
parametri hematologici şi indici biochimici plasmatici, modificările acestora reflectând perturbarea
homeostaziei datorită afectării proceselor metabolice celulare la nivelul diferitelor organe viscerale, fie a
funcţionalităţii sistemelor de reglare neuroumorală.
Substanţele biologic active – modificând permeabilitatea membranară, transportul transmembranar,
raporturile ionice bicompartimentale, starea de activitate a diferitelor sisteme enzimatice, funcţionalitatea
sistemelor moleculare de reglare şi autocontrol – modulează reacţiile metabolice la nivel celular, ce se
exteriorizeaza si prin modificarea homeostaziei mediului intern si implicit a unor constante sanguine, ceea ce
dă indicaţii asupra toxicităţii unui drog agent xenobiotic .
În acest sens, ne-am propus ca în aprecierea preliminară a toxicităţii preparatului polifenolic natural
P.PF.Fr.Hs.f.mp, să luăm în considerare şi efectul acestuia asupra profilului cantitativ şi calitativ al unor indici
biochimici plasmatici conturat de modificarea valorică a acestor constante sugereaza, amploarea şi sensul
perturbării acestora dând informaţii asupra toxicitatiile agentului testat si gradului de dereglare a proceselor
metabolice celulare ce afecteaza, la şobolanii sănătoşi, derulariea proceselor metabolismului intermediar
protidic, glucidic, lipidic si energetic, deci agresivitatea celulara a produsului polifenolic final.
Astfel, sensul şi amplitudinea variaţiilor proteinemiei, albuminemiei, globulinemiei, glicemiei,
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lactacidemiei, lipemiei, colesterolemiei şi concentraţiei acizilor graşi liberi pot fi decelate şi apreciate din
analiza comparativa a rezultatelor experimentale obţinute în urma chimioterapiei cu valorile martor (tabelul
10).
Tabelul 10 - Modularea valorica a unor indici biochimici plasmatici specifici metbolismului
intermediar indusa şobolanilor sănătoşi supuşi tratamentului farmacodinamic zilnic cu preparatul
polifenolic final P.PF.Fr.Hs.f.mp în doză de 5 mg/kgcorp/zi
Martor
P.PF.fr.hs.f.mp
Tip
Indice biochimic
metabolism
X±ES
X±ES
p<
% variatie
Metabolism
glucidic
Metabolism
proteic
Metabolism
lipidic

Glicemie(mg%)
Acid lactic (mg%)
Proteine totale(g%)
Albumine (g%)
Globuline (g%)
Lipide totale (mg%)
FFA (mg%)
CHT (mg%)

95,15±3,33
19,38±1.19
10,21±1,58
5,76±0,27
2,27±0,11
203,5±3,96
100,8±2,64
94.1±2.32

81,84±4,02
17,84±1,04
10,09±1,60
5,25±0,75
2,70±0,15
188,80± 3,64
114,80± 3,03
90.20± 2.60

0,05
NS
NS
NS
<0.05
NS
0,01
NS

-14,00%
-7,95%
-1,2%
-8,9%
+18,9%
-7,2%
+ 13,9%
-4,2%

Notă: numărul animalelor de experienţă din componenţa fiecarui lot a fost de 6.

Comparativ cu valorile martor ale proteinemiei, albuminemiei şi globulinemiei (valori de referinţă 100%),
constatăm că administrarea produsului P.PF.Fr.Hs.f.mp şobolanilor sănătoşi induce variaţii de sens pozitiv
sau negativ, nesemnificative statistic, ale concentraţiei plasmatice a proteinelor totale, albuminelor şi
globulinelor. Astfel, proteinemia şobolanilor sănătoşi înregistrează postterapeutic scăderi cantitative minime
(de -1,2%). În cazul albuminemiei, variaţia procentuală negativă, semnalată la încheierea experimentării
comparativ lotului martor, este de 8,9%. Spre deosebire de comportamentul proteinelor totale si albuminelor,
globulinemia reflectă o crestere cantitativa semnificativ statistica, valorile procentuale înregistrate fiind de
+18,9%.
Analiza comparativă a concentraţiilor proteice din plasmă, caracteristice loturilor martor şi tratat cu
P.PF.Fr.Hs.f.mp relevă: inducerea unor modificări canitative reduse ale proteinelor totale si albuminelor;
nealterarea reactiilor lor metabolice celulare; amplificarea semnificativa a biosintezei celulare a globulinelor,
determinismul acesteia fiind legat de interferenta stimulatoare a produsului polifenolic final asupra imunitatii
umorale specifice. Stimularea sintezei de imunoglobuline este conditionata de acţiunea reglatoare a agentului
studiat sau a metaboliţilor rezultaţi din farmacocinetica sa, asupra diferitelor celule şi în special ale
hepatocitelor cu rol şi sinteza şi descărcarea proteinelor funcţionale necesare întregului organism.
Putem conchide că tratamentul chimioterapic al animalelor sănătoase nu produce dereglări ale
metabolismului protidic, cu consecinţe negative asupra concentraţiilor proteinelor totale, a albuminelor şi a
globulinelor plasmatice, intensitatea acestora sugerând – în concordanţă cu rezultatele analizate anterior – o
toxicitate moderată a biopreparatului polifenolic testat.
Totodata, observam ca animalele sănătoase supuse chimioterapiei polifenolice zilnice cu
P.PF.Fr.Hs.f.mp au prezentat – comparativ cu valorile martor ale glicemiei şi lactacidemiei – o scădere a
concentraţiei plasmatice a glucozei (semnificativa statistic, de - 14,00%) şi a acidului lactic (nesemnificativa
statistic de - 7,95%), intensitatea hipoglicemiei şi a hipolactacidemiei instalate fiind moderată. Scăderea
concentraţiei plasmatice de glucoză – care poate fi condiţionată de disfuncţionalitatea mecanismelor
glicoreglatoare neuroumorale şi implicit de perturbare a unor procese ale metabolismului intermediar glucidic:
intensificarea glicogenogenezei în special la nivelul ficatului, dar şi în alte organe somatice sau viscerale,
exceptând sistemul nervos; accenturea consumului intracelular de glucoză cu scop energetic sau biosintetic;
atenuarea gluconeogenezei, preponderent hepatică – si a acidului lactic, indusă şobolanilor sănătoşi de
tratamentul polifenolic, sugereaza o intensificare a consumului energetic celular, direct si indirect al glucozei
si acidului lactic, ne permite să presupunem că moderata hipoglicemie si hipolactacidemia înregistrate pot fi
consecinţa stimulării fie a consumului, pe cale energogenetică sau pentru sinteza unor constituenţi biochimici
a acidului lactic la nivelul diferitelor organe.
Modificarea constantelor plasmatice reflectă, pe de o parte, modularea desfăşurării normale a
metabolismului glucidic şi a capacităţii de intervenţie a mecanismelor glicoreglatoare şi pe de altă parte,
modul de acţiune al compusilor fenolici din structura biopreparatului polifenolic P.PF.Fr.Hs.f.mp asupra
proceselor complexe şi interdependente ale metabolismului intermediar glucidic cu repercusiuni asupra
nivelului glicemic şi lactacidemiei, interferenta metabolica a produsului polifenolic final avand un impact
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perturbator minor asupra desfasurarii proceselor metabolismului glucidic, constituind o noua dovada ce
sustine gradul sau redus de toxicitate.
Un ultim aspect investigat, îl constituie impactul acestui bioprodus asupra metabolismului intermediar
lipidic, efectul metabolic fiind apreciat pe baza sensului şi amplitudinii variaţiilor lipemiei, ale concentraţiei
acizilor graşi liberi plasmatici şi colesterolemiei. Comparativ cu valorile martor ale lipemiei, ale AGL şi ale
colesterolemiei, constatăm că administrarea terapeutică zilnică a P.PF.Fr.Hs.f.mp animalelor componente ale
loturilor experimentale (tabelul 10) induce o modulare cantitativa a acestor indici biochimici plasmatici,
variaţiile pozitive sau negative ale constantelor fiind, cu o exceptie, nesemnificative statistic.
Astfel, lipemia înregistrează postterapeutic diminuari cantitative nesemnificative, valoarea
procentuală estimată prin prisma celei martor de referinţă (100%) fiind de - 7,2%. În cazul acizilor graşi liberi
plasmatici, variaţia procentuală cantitativa pozitiva, semnificativă statistic, comparativ lotului martor (100%),
este de + 13.9% în cazul şobolanilor expuşi acţiunii P.PF.Fr.Hs.f.mp. Nici de aceasta data nu putem vorbi de
o perturbarea majora a metabolismului lipidic, care să imprime toxicitate produsului polifenolic.
Modularea valorilor plasmatice ale lipidelor totale si acizilor grasi liberi sustine, pe de o parte,
utilizarea energogenetica a acestor constituienti chimici celulari si pe de alta parte, interventia compusilor
polifenolici in reglarea metabolismului energetic celular prin oferirea unor substraturi energetice de natura
glucidica si lipidica.
In general, se apreciaza constantele biochimice plasmatice, in limitele semnificatiei lor fiziologice, ca
fiind obligatorii in conditii de normalitate, sanatate a organismului, ele reprezentand consecinta functionarii
optime a mecanismelor neuroendocrine de reglare metabolica, acestea moduland valorile functie de starea
de activitate a organismului. Afectarea valorica, usor pozitiva sau negativa, a unor constante biochimice fara
a depasi - de cele mai multe ori - pragul semnificatiei statistice de catre un agent chimic exogen administrat
cu scop terapeutic reflecta, pe de o parte, biocompatibilitatea organismului animal cu tratamentul aplicat adica desfasurarea corespunzatoare a reactiilor metabolice celulare si pe de alta parte gradul redus de
toxicitate a agentului.
Deci, la acest nivel al studiilor, conchidem preliminar tolerabilitatea satisfăcătoare a produsului
polifenolic P.PF.Fr.Hs.f.mp de către organismul animal sănătos si de ce nu de cel bolnav (de: stres oxidativ,
leziuni tegumentare, cancer si disfunctie imunitara) şi că nesemnificaţia hepato-, cardio-, nefro-, spleno-,
pancreato-, şi timotoxicităţii semnalate - care reprezinta nealterarea functionala grava a proceselor
metabolismului general al organismului animal - deschide calea investigării toxicologiei hematologice a
terapiei polifenolice experimentale.
Unul din ţesuturile extrem de vulnerabile la citotoxicitatea agenţilor xenobiotici de diferite naturi este
şi cel reticulohistiocitar, ţesut ce reprezintă elementul structural de bază al organelor hemato- şi leucopoetice,
al rezervoarelor şi “cimitirelor” elementelor figurate ale sângelui. De aceea, urmărirea efectelor unor agenţi
biologic activi asupra parametrilor hematologici este un model experimental adecvat pentru aprecierea
preliminară a toxicităţii acestora asupra celulelor normale din componenţa organelor hemato- şi
leucoformatoare, hemo- şi leucolitice ale animalelor sănătoase. Medicamentele pot exercita, relativ frecvent,
acţiuni dăunătoare asupra sângelui, prin intervenţia unor mecanisme toxice, alergice sau idiosincrazice.
Tulburările afectează elementele figurate (periferice sau din măduvă), hemoglobina sau procesul coagulării.
Efectele toxice ale unor medicamente constituie unul din obstacolele majore semnificative în
eficacitatea terapeutică. Toxicitatea hematologică este cea mai frecventă dintre toxicităţi. Aceasta afectează
toate liniile hematopoetice: linia eritrocitară, determinând anemii; linia plachetară cauzând tromboze; linia
leucocitară provocând scăderea capacităţii de apărare imunitară. Hematotoxicitatea constă din anemie,
leucopenie, trombocitopenie. Deci, toxicitatea hematologică, cu risc vital, este una din cele mai frecvente şi
mai grave efecte ale tratamentului medicamentos. Cele câteva noţiuni generale menţionate mai sus – la care
se adaugă decelarea impactului hepato-, cardio-, nefro-, spleno-, pancreato-, şi timotoxic semnalat prin
studiile prezentate anterior – creează cadrul informaţional şi justificativ pentru una din direcţiile noastre de
cercetare – concepută pentru evaluarea parţială, dar rapidă şi relativ sigură, a gradului de tolerare a
tratamentului polifenolic de către organismul animal – reprezentată de urmărirea tabloului hematologic la
animalele sănătoase (tabelul 11) supuse acţiunii i.p. a biopreparatului polifenolic natural ca suport pentru
incadrarea acestuia in clasele de toxicitate hematologica stabilite de OMS.
Evoluţia unui prim parametru hematologic urmărit de noi în condiţiile terapiei polifenolice a şobolanilor
sănătoşi se referă la modificarea numărului mediu eritrocitar. Astfel, constatăm că, faţă de numărul de eritrocite al
lotului martor, administrarea P.PF.Fr.Hs.f.mp şobolanilor sănătoşi se corelează cu o crestere mica a numarului de
eritrocite, de circa 3,64%, eritrocitoza indusă fiind nesemnificativă din punct de vedere statistic.
Considerăm că oscilatiile numerice, consecutive administrării agentului polifenolic de natură vegetala, se
încadrează în limitele unei variabilităţi normale, excluzand o apreciere eronata referitor la un efect toxic indus de
tratamentul polifenolic asupra funcţionalităţii ţesutului reticulohistiocitar.
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Tabelul 11 - Numărul mediu de eritrocite, leucocite (n x 10 ) si trombocite circulante, hematocritul şi
hemoglobina, înregistrate la şobolanii Wistar sănătoşi, după sacrificarea acestora în urma
tratamentului zilnic, i.p. cu produsul polifenolic natural final de micropilot, in doza de 5 mg/kgcorp/zi
Martor
Tratat cu P.PF.fr.hs.f.mp
Elemente
figurate
Media±ES
Media±ES
p<
%
RBC
Hct %
Hgb g/dl
WBC
3)
PLT (n/mm

7.89±0.29
44.92±0.94
14.66±0.99
6.76±0.22
857.69±56.1

8.18±0.11
46.09±0.86
15.45±0.25
7.32±0.63
919.22±100.9

NS
NS
NS
0.05
NS

103.64
102,60
105,40
108.28
107.20

Notă: numărul animalelor de experienţă din componenţa fiecarui lot a fost de 6.

Starea funcţională a sistemului reticulohistiocitar se exprimă, la nivelul organismului animal, nu numai
prin numărul hematiilor circulante, ci şi prin gradul lor de încărcare în hemoglobină, precum şi prin valoarea
hematocritului, indici hematologici care sunt într-o indisolubilă interdependenţă. În acest context, observăm o
minora si nesemnifictivă creştere a hemoglobinemiei, ea atingând niveluri procentuale de circa 5,4% în cazul
administrării P.PF.Fr.Hs.f.mp.
Sensul şi intensitatea variaţiilor numărului de eritrocite, a hemoglobinemiei se regăsesc şi în cazul
hematocritulul parametru hematologic intercorelat cu primii doi. Terapia cu P.PF.Fr.Hs.f.mp. natural a fost
însoţită de o relativa constanta a hemtocritului, caci variatia sa atinge doar 2,6%, valoare nesemnificativă faţă
de valoarea procentuală martor de 100%. Astfel, constatăm o corelaţie pozitivă între variaţia numărului
eritrocitar mediu, a hemoglobinemiei şi a hematocritului, parametrii hematologici interdependenţi şi în special
eritrocitodependenţi indicand lipsa unei toxicitati hematologice pe linie eritrocitară. Gradul de toxicitate a unui
medicament poate fi relevat şi prin explorarea seriei plachetare. După cum reiese din tabelul de mai sus, în
cazul animalelor sănătoase tratamentul polifenolic i.p. determină o augmentare numerica minora (7,2%) a
plachetelor sanguine, usoara trombocitoza semnalata fiind nesemnficativa statistic în raport cu martorul
(100%).
Variaţia numerică leucocitară, cu aspect de leucocitoză, este expresia stimulării leucopoiezei la
nivelul organelor limfoide ale sistemului imunovigilent şi imunoprotector sau a diminuării leucolizei la nivelul
organelor de formare, de depozitare şi de distrugere a leucocitelor sau la nivel sanguin de către agentul
polifenolic imunostimulator. Prin prisma acestor modificări minore ale nivelului leucocitelor circulante, putem
afirma că agentul polifenolic nu are un impact toxic asupra organelor implicate în sinteza şi eliberarea
elementelor seriei albe sangvine.
Totuşi, pentru o apreciere obiectivă a acestui aspect trebuie sa evaluăm rezultatele obţinute şi prin
prisma clasificării efectelor hematologice toxice ale unui tratament medicamentos dată de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS), care a stabilit cinci grade de toxicitate (gradul 0 – gradul 4). În ceea ce priveşte
toxicitatea asupra leucocitelor, în gradul: 0 de toxicitate se includ chimioterapicele care nu afectează valorile
normale ale leucocitelor (> 4x103/mm3); 1 de toxicitate se încadrează chimioterapicele ce modifică cu circa
13,8% valorile numărului mediu de leucocite circulante (3-3,9 x 103/mm3); 2 de toxicitate se includ
chimioterapicele care induc variaţii de circa 38,8% ale numărului leucocitar (2-2,9 x 103/mm3); 3 de toxicitate
se încadrează chimioterapicele care modifică valorile numărului mediu de leucocite circulante cu circa 63,2%
3
(1-1,9 x 103/mm ); 4 de toxicitate se includ chimioterapicele care afectează în proporţie de circa 75-77,5%
această constantă sanguină (< 1x 103/mm3).
Pe baza sensului şi amplitudinii variaţiilor procentuale ale numărului mediu de leucocite circulante (+
8.28%), inregistrate de noi pe animale sănătoase, apreciem că bioprodusul polifenolic natural P.PF.fr.hs.f.mp
se încadrează în grupa 0 sau cel mult 1 de toxicitate, acesta avand si capacitatate de a mobiliza efectorii
sistemului imunitar.
De asemenea, OMS a realizat o clasificare a efectelor toxice ale unui tratament chimioterapic,
stabilind cinci grade de toxicitate (gradul 0 – gradul 4) toxicitatea hematologică: 0 de toxicitate se includ
agenţii chimici care nu afectează valorile normale ale parametrilor investigaţi şi de noi; 1 de toxicitate se
încadrează chimioterapicele ce modifică cu circa 7% valorile numărului mediu de eritrocite circulante, a
hemoglobinemiei şi a hematocritului; 2 de toxicitate se includ drogurile care induc variaţii de circa 21% ale
numărului eritrocitar, ale concentraţiei hemoglobinei şi ale valorilor hematocritului; 3 de toxicitate se
încadrează agenţii chimici care modifică cu aproximativ 35% valorile numărului mediu de eritrocite circulante,
a hemoglobinemiei şi a hematocritului; 4 de toxicitate se includ chimioterapicele care afectează în proporţie
de circa 41% aceste constante sanguine.
Prin prisma categoriilor de toxicitate de mai sus, pe baza variaţiilor procentuale ale numărului mediu
de eritrocite circulante, hemoglobinemiei, hematocritului – semnalate în condiţiile chimioterapiei – apreciem
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că produsul polifenolic final P.PF.fr.hs.f.mp se încadrează în grupa 1 de toxicitate, usorul si nesemnificativul
impact pozitiv (+3,64% hematii circulante, + 2,60% hematocrit si 5,40% hemoglobina), asupra proceselor
medulare sau sanguine de eritropoieză şi hemoliză fiind foarte moderat.
Această evaluare hematologica preliminară cantitativa si calitativa - concretizata prin variatia, pozitiva
ca sens, a numarului de RBC si WBC, a cantitatii de Hct si Hgb din sangele circulant completeaza
argumentaţia destinată caracterizarii preliminare a produsului ca agent cu toxicitate moderata, ce va putea fi
inclus in circuitul valorificarii biomedicale, farmaceutice si alimentare.
În concluzie, apreciem că cercetările in vitro, pe culturi de celule normale sau tumorale si in vivo, pe
animale sănătoase în cadrul unor modele experimentale adecvate studiilor de farmacodinamie preclinica, au
asigurat evidenţierea si cuantificarea proprietăţilor antioxidante, cicatrizante, antineoplazice si
imunomodulatoare ale unui bioprodus polifenolic final, hidrosolubil, fractionat din precursorul
proantocianidinic insolubil, care s-ar putea valorifica in agricultura, in ecologizarea mediului ambiant,
biomedical, in mai mica masura individual si mai recomandabil in diverse asocieri terapeutice cu
medicamente consacrate clinic şi îndeosebi in alimentatia functionala ca supliment nutritiv polivalent din
punct de vedere farmacodinamic activ.
Activitatea 4.10 Analiza statistică a rezultatelor experimentale

Numeroasele rezultate experimentale sunt prezentate sub formă grafică. Calcul statistic a presupus
calcularea valoriilor medii, a erorii standard şi ulterior aplicarea testului „t” (Cann, 2002).
Activitatea 4.11 Elaborarea documentaţiei tehnice a bioprodusului natural.
Unul din obiectivele proiectului a fost obţinerea unui bioprodus natural din deşeul de seminţe de
struguri delipidat. Documentaţia tehnică de obţinere a bioprodusului natural a fost structurată pe baza
operaţiunilor efectuate în cazul utilizării a 1 kg de deşeu de seminţe delipidat. Astfel, se oferă posibilitatea
prezentării valorice a parametrilor fizici şi chimici în etapele de execuţie din tehnologie şi a rezultatelor
concrete în aprecierea calităţii bioprodusului natural. Reproductibilitatea rezultatelor a fost demonstrată la
nivel de micropilot în condiţiile utilizării unei cantităţi mai mari de deşeu delipidat. Operaţiunile de execuţie au
fost următoare:
1) Extracţia etapizată a compuşilor fenolici cu solvent alcool etilic 96% din şrotul delipidat de seminţe de
struguri;
2) Obţinerea şi caracterizarea extractului polifenolic cumulat (extract polifenolic I + extract polifenolic II +
extract polifenolic III);
3) Concentrarea extractului cumulat polifenolic sub vid la rotavapor;
4) Extracţia lichid/lichid a compuşilor fenolici de PA condensate din extractul concentrat;
5) Purificarea preparatului brut de PA condensate;
6) Inducerea proprietăţilor de solubilizare a preparatului de PA condensate prin tratamentul fizico
chimic;
7) Evaluarea proprietăţilor fizico - chimice ale bioprodusului natural;
8) Evaluarea proprietăţilor biologic active ale bioprodusului natural.
1. Extracţia etapizată a compuşilor fenolici cu solvent alcool etilic 96% din şrotul delipidat de
seminţe de struguri
Extracţie etapizată compuşi fenolici
Caracteristici tehnice
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Cantitatea de şrot de seminţe delipidat, kg
1,0 kg
Volumul de solvent (alcool etilic 96%), L
4 litri
3 litri
2 litri
Parametrii fizici în procesele extractive:
reluarea depozitului vegetal
ü temperatură, °C
30°C
rezultat în etapa I în etapele
extractive II şi III, în condiţii de
ü agitare, min/h
10 min/h
lucru similare
ü timp extracţie, ore
24 ore
Condiţionare extracte - operaţiuni:
ü durată, zile
6 zile
Depozitare
ü temperatură, °C
4°C
Filtrare, volum extract rezultat
2,700 L
2,850 L
1,900 L
Concentraţia compuşilor fenolici totali, mg EAG/L
10,789
3,800
2,649
2. Obţinerea şi caracterizarea extractului polifenolic cumulat (extract polifenolic I + extract
polifenolic II + extract polifenolic III);
Parametrii fizico - chimici
Volum final extract
CFT g EAG/ volum final extract
CFT g EAG/L
cumulat, L
polifenolic cumulat
Extract cumulat (I + II + III)
7,450
5,866
43,627
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3. Concentrarea extractului cumulat polifenolic sub vid la rotavapor
Produs

Volum final extract
polifenolic cumulat, L

Extract cumulat

7,450

Extract
Extract polifenolic
polifenolic
concentrat B (mL)
concentrat A (mL)
500

182

Volum solvent
alcool etilic
recuperat, L
7,258

4. Extracţia lichid/lichid a compuşilor fenolici de PA condensate din extractul concentrat B
conform schemei de lucru:

5. Purificarea preparatului brut de PA condensate
Metoda propusă, pentru purificarea preparatului brut de PA se bazează pe proprietatea de
insolubilizare în apă a PA condensate polimerice.
Verificarea procesului de purificare s-a efectuat prin dizolvarea preparatului PA purificat în alcool
etilic şi analizarea acestuia la HPLC. În cromatograma obţinută nu mai apar peack-urile acizilor fenolici şi a
monomerilor identificaţi în preparatul brut de PA.
Cantitatea de preparat purificat de PA obţinută pe 1 kg de şrot de seminţe de struguri delipidat de
Fetească neagră a fost de circa 30 g.
6. Inducerea proprietăţii de solubilizare în apă distilată a preparatului PA purificat prin
tratament fizico - chimic.
Preparatul de PA purificat se dizolvă în alcool etilic 96 % şi nu se dizolvă în apă distilată. Inducerea
proprietăţii de dizolvare în apă distilată s-a obţinut după tratamentul fizico - chimic în prezenţa peroxidului de
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hidrogen. Tratamentul fizico - chimic al preparatului PA purificat s-a efectuat, de exemplu, pe 1 g preparat
purificat în următoarele condiţii:
ü mojararea crustelor de PA purificat pînă la obţinerea unei pulbere fine de culoare brun gălbuie;
ü cântărirea cu exactitate a 1 g preparat PA purificat;
ü adăugarea a 2,5 g H2O2;
ü omogenizarea amestecului;
ü introducerea vasului de reacţie la temperatura de 67,5°C;
ü timpul optim de tratament a preparatului de PA a fost de 45 minute;
ü eliminarea agentului oxidant la temperatura de 40°C;
ü condiţionarea şi păstrarea în flacoane de sticlă brună a bioprodusului natural la temperatura de +4°C.
7. Proprietăţile fizico - chimice ale bioprodusului natural
Caracteristici
Bioprodus
natural

Solubilitate în
apă
alcool
distilată
etilic

Stare fizică

Culoare

pulbere

brun gălbuie

solubil

solubil

CFT,
IP 280 nm
mg GAE/mg
0,625

18,4

8. Proprietăţile biologic active ale bioprodusului natural:
ü activitate antibacteriană faţă de speciile Staphilococcus aureus (CMB - 2,0 mg/mL) şi Escherichia coli
(CMB - 3,0 mg/mL);
ü activitate antifugică asupra inhibării germinării sporilor de Botrytis cinerea (valori CE50 între 1,10
mg/mL şi 1,54 mg/mL);
ü valentele imunomodulatoare atat ca agent cu actiune stimulatoare asupra imunitatii de tip umoral, cat
si de tip celular;
ü activitate antineoplazică (relevanţa şi semnificatia impactului tumorosupresor al bioprodusului testat
este asigurata de doza de 45 mg/kg.corp);
ü capacitate de a accelera procesului de cicatrizare a rănilor prin mecanisme tisulare;
Din datele prezentate în documentaţia tehnică de obţinere a bioprodusului natural reiese posibilitatea
recuperării şi reutilizării solvenţilor, după caz a alcoolului etilic în etapele extractive etapizate a polifenolilor şi
a eterului dietilic în etapa de extracţie L/L a PA condensate, aspect important din punct de vedere economic.
De asemenea, agentul oxidant şi solvenţii utilizaţi sunt eliminaţi total la temperaturi care nu afectează
bioactivitatea bioprodusului natural obţinut.
Activitatea 4.12 Întocmirea documentaţiei de brevetare a bioprodusului.
Cerere brevet nr. A/11758/2017 cu titlu Metoda de purificare si procedeu de extracţie a
proantocianidinelor condensate polimerice din seminţele de struguri pentru obţinerea unui bioprodus natural,
autori: Nechita Ancuţa, Deleanu Constantin, Niculaua Marius, Mihai Cosmin, Filimon Răzvan, Pașa Rodica.
Activitatea 4.13. 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 4.14. Diseminare rezultate prin participări la manifestări ştiinţifice şi publicare de
lucrari cu rezultatele nebrevetabile
Lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice:
Cosmin-Teodor Mihai, Daniela Gherghel, Gabriela Vochita, P. Rotinberg, Ancuţa Nechita, V.R.
Filimon, V.V. Cotea, Physico-chemical and biological characterization of black grape seeds oil obtained by
cold mechanical pressing, 40 th World Congress of Vine and Wine, Sofia, Bulgaria, 29 mai – 02 iunie 2017
Cosmin-Teodor Mihai, Gabriela Vochita, Pincu Rotinberg, Ancuta Vasile, Rodica Pasa, Razvan
Filimon, Daniela Gherghel, Impact assessment of a polyphenolic black grape extract on DNA integrity in
normal and cancerous cells, Al IX-lea Congres Naţional de Biologie Celulară şi Moleculară cu participare
internaţională, Iaşi, 7-11 iunie 2017
Articole publicate:
Filimon V. Răzvan, Roxana M. Filimon, Ancuţa Nechita, Marius M. Băetu, Liliana Rotaru, Cristina
Arion, Antoanela Patraş, 2017 - Assessment of quality characteristics of new Vitis vinifera L. cultivars for
temperate climate vineyards. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, vol 67, no.
5, pp. 405 - 415, factor de impact 0,769. http://dx.doi.org/10.1080/09064710.2017.1285959
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Nechita Ancuţa, Filimon R., Zaldea Gabi, Filimon Roxana, Damian Doina, Nechita C-tin. B., Paşa
Rodica, 2017 - Valuation of vegetal residue of grape seeds resulting from the extractive processes of
phenolic compounds. Lucrări Ştiinţifice Seria Horticultură Vol. 60, no.1., U.S.A.M.V. Iaşi. Editura “Ion Ionescu
de la Brad” ISSN 1454-7376 (acceptat la publicare)
Nechita Ancuţa, Alexandru C., Filimon R., Filimon Roxana, Damian Doina, Nechita C-tin. B., Paşa
Rodica, 2017 - Antimicrobial activity of an active biological bioproduct obtained from grape seeds. Lucrări
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Concluzii
Rezultate prezentate succint şi susţinute prin tabele, grafice şi fotografii selective evidenţiază
complexitatea experimentelor desfăşurate în cadrul activităţilor de cercetare din etapa IV/2017, în care s-au
utilizat diverse metode de lucru din domeniile chimiei, biochimiei, miocrobiologiei şi biologiei celulare care
susţin proprietăţile antimicrobiene ale bioprodusului natural obţinut la nivel de micropilot, calitatea de
fertilizator a reziduului vegetal rezultat în procesele extractive şi efectele farmacodinamice antioxidante,
imunomodulatoare, cicatrizante şi antitumorale a biopreparatului polifenolic natural, fractionat, biologic activ.
Rezultatele obţinute au condus la întocmirea docomentației de brevetare a unui procedeu de
extracţie a proantocianidinelor condensate polimerice din seminţele de struguri și a metode de purificare a
preparatului brut de proantocianidine pentru obţinerea bioprodusului natural (cerere brevet). Rezultatele cu
caracter nebrevetabil au fost diseminate prin publicarea lor sub forma de articole de specialitate în reviste
nationale și internationale recunoscute CNCSIS si/sau cu factor de impact.
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