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Introducere 

Teza de doctorat conține două părți: studiu de literatură structurat în 4 capitole și 

contribuțiile originale următoarele 7 capitole.  

Studiul de literatură începe cu o introducere despre proprietățile antioxidante și 

antimicrobiene ale plantelor aromatice din familia Lamiaceae, în capitolul al doilea se prezintă 

metode convenționale și metode moderne de extracție ale polifenolilor, capitolul al treilea conține 

informații referitoare la efectele biologice ale extractelor de Salvia officinalis și Tymus serpyllum, 

iar capitolul al patrulea prezintă mecanismul de formare a materialelor mezoporoase și metode de 

sinteză a dioxidului de titan mezoporos. 

Partea de contribuții originale începe cu descrierea metodelor folosite pentru caracterizarea 

extractelor polifenolice preparate, a suporturilor mezoporoase sintetizate și a materialelor ce conțin 

extract încapsulat. În capitolele trei și patru sunt prezentate metodele de obținere și caracterizare a 

extractelor etanolice și hidroalcoolice de salvie și cimbrișor. Capitolul cinci conține informații 

privind sinteza suporturilor mezoporoase: silice de tip MCM-41, TiO2, compozit TiO2-CeO2 și 

caracterizarea acestora prin difracție de raze X, spectrometrie FTIR, izoterme de adsorbție-

desorbție a azotului, microscopie electronică de baleiaj și în transmisie, analiză termogravimetrică. 

În capitolul șase se prezintă obținerea și proprietățile materialelor cu extract încapsulate și 

recuperarea fitocompușilor adsorbiți din suporturi mezoporoase anorganice. 

 

II. Contribuții originale 

Justificarea alegerii temei 

Teza de doctorat, Obținerea și caracterizarea unor extracte polifenolice din plante 

aromatice și încapsularea acestora în matrici anorganice mezoporoase, se bazează pe 

proprietățile antioxidante, antiinflamatorii și antimicrobiene ale extractelor polifenolice cu 

beneficii pentru sănătatea oamenilor. 

Scopul acestei lucrări a constat în obținerea și caracterizarea extractelor polifenolice de 

Salvia officinalis și Thymus serpyllum, demonstrarea influenței condițiilor de extracție asupra 

profilului chimic, capacității de captare a radicalilor liberi și a potențialului antimicrobian ale 

acestora. Pentru îmbunătățirea stabilității chimice, extracte polifenolice de Salvia officinalis și 

Thymus serpyllum  au fost încapsulate în matrici mezoporoase de silice sau dioxid de titan, 

materialele rezultate dovedind păstrarea și/sau îmbunătățirea caracteristicilor extractelor 
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încorporate. Materialele cu extract încorporat au potențial în folosirea ca ingrediente în cosmetice 

sau formulări farmaceutice. 

Obiectivele tezei au fost următoarele: 

• Obținerea extractelor alcoolice și hidroalcoolice de Salvia officinalis și Thymus serpyllum 

folosind diferite metode de extracție, convențională sau alternative precum extracția asistată 

de microunde sau de ultrasunete, prin varierea condițiilor de extracție: raport plantă/solvent, 

solvent, temperatură. 

• Caracterizarea profilului chimic al extractelor obținute (conținut total de polifenoli, flavonoide 

și clorofilă), determinarea activității antioxidante prin metodele colorimetrice DPPH și ABTS, 

analiza polifenolilor prin cromatografie de lichide de înaltă rezoluție. 

• Determinarea activității antimicrobiene a extractelor de salvie și cimbrișor. 

• Sinteza silicei de tip MCM-41, a TiO2 mezoporos, a compozitului TiO2-CeO2. 

• Caracterizarea materialelor anorganice mezoporoase în care s-au încapsulat extractele de salvie 

și cimbrișor, prin izoterme de adsorbție-desorbție a azotului înregistrate la temperatura azotului 

lichid, difracție de raze X, spectroscopie FTIR, microscopie electronică cu baleiaj (SEM), 

microscopie electronică în transmisie, analiza termogravimetrică (TG). 

• Obținerea materialelor compozite prin încapsularea extractelor de salvie și cimbrișor în matrici 

anorganice mezoporoase și caracterizarea acestora prin spectroscopie FTIR, prin izoterme de 

adsorbție-desorbție a azotului, determinarea conținutului de extract prin analiză 

termogravimetrică. 

II.2.1 Metode de obținere  a extractelor polifenolice din salvie și cimbrișor 

Extractele polifenolice etanolice și hidroalcoolice (etanol-apă 1/1 și 4/1 v/v) din frunze 

uscate de Salvia officinalis și Thymus serpyllum au fost preparate la diferite raporturi masă 

plantă/solvent, la reflux sau 50°C, în trei etape de extracție, prin metoda convențională, extracție 

asistată de microunde și extracție asistată de ultrasunete. 

II.2.2. Caracterizarea extractelor polifenolice din salvie și cimbrișor  

Extractele polifenolice etanolice și hidroalcoolice de Salvia officinalis și Thymus serpyllum 

au fost caracterizate prin determinări spectrofotometrice (Shimadzu UV-1800, Shimadzu 

Corporation, Kyoto, Japonia), cum ar fi conținut total de polifenoli, flavonoide  și de clorofilă a 

(Chl a) și clorofilă b (Chl b). 
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Compoziția chimică a extractelor polifenolice a fost evaluată prin cromatografie de lichide 

de înaltă performanță în fază inversă cu detector de tip fotodiodă, HPLC-PDA. Activitatea de 

captare a radicalilor liberi (RSA) a extractelor polifenolice a fost evaluată in vitro atât prin metoda 

DPPH, cât și prin metoda ABTS. De asemenea, a fost evaluată activitatea antimicrobiană a 

extractelor polifenolice. 

II.2.3. Caracterizarea suporturilor anorganice mezoporoase și a materialelor care conțin 

extract polifenolic  

 Suporturile anorganice mezoporoase folosite pentru încapsularea extractelor polifenolice 

preparate și materialele ce conțin extract încapsulat au fost caracterizate prin difracție de raze X la 

unghiuri mici și la unghiuri mari, spectre FTIR, izoterme de adsorbție-desorbție a azotului, SEM, 

TEM, analiză termogravimetrică,  testare antimicrobiană. 

II. 4. Obținerea și caracterizarea extractelor polifenolice de Salvia officinalis  și Thymus 

serpyllum 

Extractele polifenolice etanolice și hidroalcoolice de Salvia officinalis  și Thymus 

serpyllum au fost caracterizate prin diverse metode spectrofotometrice, cum ar fi conținut total de 

polifenoli, flavonoide, precum și conținut de clorofilă a și clorofilă b. Compoziția chimică a 

extractelor preparate a fost evaluată prin cromatografie de lichide de înaltă performanță.  

Activitatea antioxidantă a extractelor polifenolice a fost determinată atât prin metoda 

DPPH, cât și prin metoda ABTS și a fost exprimată în echivalenți Trolox.  

Tabelul II.1. Conținutul total de polifenoli, activitatea de captare a radicalilor liberi, conținutul 

total de flavonoide și conținutul de pigmenți clorofilă a și b a extractele polifenolice preparate. 

Extract 
Extract 

(%gr) 

TPC 

(mgCAE/ge) 

TPC 

(mgGAE/ge) 

RSADPPH 

(mgTE/ge) 

RSAABTS 

(mgTE/ge) 

TFC 

(mgRE/ge) 

TCh-a 

(mgCh-a/ge) 

TCh-b 

(mgCh-b/ge) 

So(MW)-1 25,70 107,45±3,53 119,85± 3,94 236,43± 1,77 232,79±8,23 75,52± 0,70 3,95± 0,46 0,97± 0,11 

So(Conv)-1 18,89 97,68± 1,53 108,95± 1,70 180,81± 5,75 96,81± 3,63 70,17± 0,37 3,12± 0,03 0,57± 0,02 

So(Conv)-2 34,19 164,54±3,71 181,11± 4,07 215,74±13,72 169,99±5,52 40,92± 1,02 0,64± 0,02 0,29± 0,03 

Ts(Conv)-1 11,77 140,51±4,32 154,67±4,75 161,61±15,58 74,44±0,92 83,10±1,85 5,25± 0,00 0,91± 0,03 

Ts(Conv)-2 14,28 141,24±3,26 155,50±3,61 185,89±2,76 105,63±4,56 81,28±2,03 1,05± 0,04 0,28± 0,02 

Toate valorile sunt exprimate pe gram de extract. TPC-conținut total de polifenoli, exprimat ca echivalent de acid 

cafeic (CAE) sau galic (GAE); RSA-activitate de captare de radicali liberi, exprimată ca echivalent de Trolox (TE); 

TFC-conținut total de flavonoide, exprimat ca echivalent de rutin hidrat (RE); TCh- conținut total de clorofilă a și, 

respectiv, clorofilă b 
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Activitatea antibacteriană și cea antifungică a extractelor polifenolice au fost evaluate prin 

metoda disc difuzimetrică și cea a diluțiilor.[1, 2] 

Se poate observa că eficiența extracției asistată de microunde (MW) a fost mai mare decât 

cea a metodei convenționale fiind demonstrată printr-o cantitate mai mare de extract și un conținut 

total de polifenoli mai mare, în acord cu datele din literatură. [3,4]  

Microundele oferă o energie suplimentară atât mediului de extracție, cât și plantei 

determinând o încălzire eficientă a materialelor vegetale.  

Mai mult, apa din plante absoarbe cea mai mare parte a energiei microundelor determinând 

o supraîncălzire locală care determină străpungerea pereților celulari, conducând la îmbunătățirea 

recuperării fitocompușilor. [5]  

Conținutul total de polifenoli (TPC) din extracte determinat spectrofotometric folosind 

metoda Folin-Ciocâlteu, atât ca echivalenți de acid cafeic, cât și ca echivalenți de acid galic a fost 

cuprins între 108,95-181,11 mgGAE/g extract (20,58–61,98 mg/g plantă) și 154,67–155,50 mgGAE/g 

extract(18,21–22,20 mg/g plantă) pentru extractele de Salvia officinalis și respectiv Thymus 

serpyllum. (Tabelul II.1)  

Conținutul total de flavonoide, TFC, exprimat în echivalenți de rutin hidrat pentru 

extractele de salvie prezintă valori cuprinse între 40,92 și 75,52 mgRE/g extract (13,26–19,41 

mgRE /g plantă), o cantitate mai mare fiind observată pentru extractele etanolice, în special pentru 

cele preparate prin extracție asistată de microunde. (Tabelul II.1.)  

Extractele polifenolice etanolice și hidroalcoolice (etanol-apă 1:1 v/v) din  frunze uscate 

de Salvia officinalis L. preparate la diferite raporturi de masă plantă/solvent, la reflux sau 50°C, 

folosind metode de extracție variate: convențională, So(Conv)-3, So(Conv)-4, So(Conv)-5, 

So(Conv)-6,  asistată de microunde (So(MW)-2), asistată de ultrasunete (So(US)-1), au fost 

caracterizate prin randamentul de obținere a extractului și aceleași metode spectrofotometrice 

menționate anterior: conținutul total de polifenoli, conținutul total de flavonoide, conținutul total 

de clorofilă, precum și activitatea de captare a radicalilor liberi, iar datele obținute se găsesc în 

Tabelul II.2. 
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Tabelul II.2.  Parametrii de extracție, randamentul de extracție, conținutul total de polifenoli, 

conținutul total de flavonoide, conținutul total de clorofilă și activitatea de captare a radicalilor 

liberi pentru extractele polifenolice de salvie. 

Extract 

Solvent, 

T(°C), plantă/  

solvent  (g/v) 

η 

(%g) 

TPC 

(mgGAE/ 

gextract) 

TFC 

(mgQE/ 

gextract) 

TChC 

(mgCh/ 

gextract) 

RSAABTS 

(mgTE/ 

gextract) 

RSADPPH 

(mgTE/ 

gextract) 

IC50% 

(mg/mL) 

So(US)-1 
etanol/ 

50°C; 1/30 
13,0 192,81±5,43 24,35±0,20 12,86±0,61 45,68±6,28 201,29±16,36 1,35 

So(MW)-2 
50% etanol/ 

reflux; 1/50 
19,9 168,97±1,57 26,52±0,20 0,53±0,01 32,32±0,73 211,86±4,45 1,28 

So(Conv)-3 
50% etanol/ 

50°C; 1/30 
31,7 145,40±2,31 25,11±0,49 0,57±0,08 15,20±4,22 298,34±10,42 0,91 

So(Conv)-4 
etanol/reflux; 

1/18 
14,0 129,20±5,59 36,98±1,22 4,40±0,40 28,89±4,80 249,44±11,55 1,09 

So(Conv)-5 
50% etanol/ 

reflux; 1/18 
24,5 165,52±2,99 23,62±0,06 4,19±0,15 49,07±6,93 268,11±11,22 1,01 

So(Conv)-6 
etanol/ 

50°C; 1/30 
8,2 138,11±2,45 15,42±0,11 3,56±0,12 13,36±2,40 98,22±8,72 2,76 

η -randamentul extracției; TPC - conținutul total de polifenoli ca echivalenți ai acidului galic (GAE); TFC – conținut 

total de flavonoide ca echivalent de quercetină (QE); TChC - conținutul total de clorofilă, RSA – activitate de captare 

a radicalilor liberi, TE – echivalent trolox; IC50% – concentrația extractului, care determină inhibarea a 50 % din 

radicali DPPH· din soluție. 

Conținutul total de clorofilă (TChC) al extractelor de salvie variază în domeniul 0,53-12,86 

mgCh/g extract, extractele etanolice având o cantitate mai mare de clorofilă decât cele 

hidroalcoolice (Tabelul II.2.) este în acord cu rezultatele anterioare. [6, 7]  

Conținutul de clorofilă al extractelor de salvie și cimbrișor se regăsește în Tabelul II.1, iar 

spectrele UV-vis corespunzătoare sunt prezentate în Figura II.1.  

 

Figura II.1.  Spectre de clorofilă pentru extracte: (a) So(Conv)-1, (b) So(Conv)-2, (c) Ts(Conv)-1, (d) 

Ts(Conv)-2 și (e) So(MW)-1. 
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Activitatea de captare a radicalilor liberi (RSA) a extractelor de salvie determinate atât față 

de radicalii DPPH·, cât și față de radicalii ABTS·+ a variat în domeniul 180,81–236,43 mgTE/g 

extract (3,42–7,08 gTE/100 g plantă) și 96,81–232,71 mgTE/g extract (1,83–5,98 gTE/100 g plantă).  

Extractele de Ts au prezentat valori RSA mai mici decât extractele de salvie, 161,61-185,89 

mgTE/g extract (1,90-2,65 gTE/100 g plantă) - metoda DPPH și 74,44-105,63 mgTE/g extract (0,88-

151,51 gTE/100 g plantă) - metoda ABTS. (Tabelul II.1.)  

Extractele hidroalcoolice (etanol-apă 4:1 v/v) de salvie și cimbrișor colectate pe fracții, 

notate So, respectiv, Ts, urmate de numărul fracției și extractele etanolice de cimbrișor notate 

Ts(EtOH) urmate de numărul fracției, au fost caracterizate prin determinări spectroftometrice.  

Cantitatea de polifenoli obținută în fiecare etapă de extracție pentru toate extractele este 

 prezentată în Figura II.2.  

 

 

Figura II.2.  Cantitatea de polifenoli distribuită pe etape de extracție a extractelor de: A-So, B-Ts și C-

Ts(EtOH) 

Se poate observa că cea mai mare cantitate de polifenoli s-a obținut în prima etapă de 

extracție, în timp ce a doua și a treia fracție sunt semnificativ mai sărace în fitocompuși.  
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Dacă se compară extractele So și Ts, se poate observa cu ușurință că extractul de salvie 

(Figura II.2. A) conține o cantitate mai mare de polifenoli care au fost recuperați în comparație cu 

extractul de Ts (Figura II.2. B), preparat în aceleași condiții.  

Conținutul total de polifenoli (TPC) a fost exprimat în echivalenți de acid galic,  determinat 

spectrofotometric la lungimile de undă 765 nm (y = 0,00945*x + 0,017; R2=0,9995) și 650 nm 

(y=0,00965*x + 0,013; R2 = 0,9998), în domeniul de concentrație 50-450 μg/mL, folosind reactiv 

Folin-Ciocâlteu, valorile obținute fiind media a patru determinări. (Figura II.3. A)  

 

 

 

 

Figura II.3.  Conținutul total de polifenoli exprimat în echivalenți de acid galic, GAE (A), conținut total 

de flavonoide exprimat ca echivalent de quercetină, QE (B), conținut total de clorofilă a și b (TCh)(C) și 

activitatea antioxidantă exprimată ca echivalenți Trolox, TE(D) 

 

Din valorile TPC se poate observa că au fost obținute valori mai mari pentru fracțiile de 

extract de So față de fracțiile de extract TS. De asemenea, utilizarea amestecului etanol-apă a 

crescut conținutul de TPC în cazul extractelor de Ts. 
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Cel mai mare conținut de flavonoide pentru extractele de So a fost obținut în prima etapă 

de extracție (27,66±0,63 mgQE/g extract), similar cu cea de a treia fracție (25,74±0,43 mgQE/g 

extract) și mai mare decât cel corespunzător celei de a doua fracție (18,08±0,07 mgQE/g extract). 

 În cazul extractelor de Ts a fost observată o scădere a TFC în fiecare etapă de extracție, cu 

valori mai mari decât pentru extractele de So, ce au variat în domeniul 22,78-35,88 mgQE/g extract. 

În cazul extractului Ts(EtOH), a doua fracție a fost cea mai bogată în  flavonoide  având un conținut 

de 28,93 mgQE/g extract, dar acesta fiind mai mic decât cel al extractele Ts. 

Se poate observa (Figura II.3 C) un conținut de Ch-a mai mare decât cel de Ch-b pentru 

toate extractele de So și Ts.  În cazul extractelor de So, primele două fracții au prezentat un conținut 

total de clorofilă similar (0,75-1,06 mgTCh/g extract), în timp ce în cazul celei de a treia fracție s-a 

obținut un conținut de clorofilă mai mare (2,91±0,03 mgTCh/g extract).  

Activitatea de captare a radicalilor liberi (RSA) a extractelor determinată atât prin metoda 

DPPH, cât și prin metoda ABTS a fost evaluată prin utilizarea unor curbe de calibrare pentru 

Trolox în intervalul de concentrație 0,010-0,300 mg/mL, prin reprezentarea valorilor RSA ca 

echivalenți Trolox raportate la masa de extract (y=178,20*x+1,69, R2=0,9983 – metoda DPPH și 

y=79,298*x+3,413, R2=0,9984 – metoda ABTS). Valorile RSA pentru extractele preparate sunt 

prezentate în Figura II.3 D.  

Metoda ABTS a condus la obținerea unor valori RSA mai mici în comparație cu testul 

DPPH, prima metodă fiind considerată ca fiind mai bună pentru estimarea capacității antioxidante 

a extractelor. [8] 

II.4.2. Profilul chimic al extractelor de Salvia officinalis  și Thymus serpyllum 

Analiza HPLC-PDA cu fază inversă a fost utilizată pentru identificarea și cuantificarea 

fitocompușilor din extractele polifenolice de salvie și cimbrișor: So(MW)-1, So(Conv)-1, 

So(Conv)-2, Ts(Conv)-1, Ts(Conv)-2, pe baza timpilor de retenție și a similitudinii spectrelor UV 

cu cele ale compușilor standard. Cromatogramele corespunzătoare extractelor polifenolice 

preparate sunt prezentate în Figura II.4. 

 



12 
 

 

 

Figura II.4. Cromatograme HPLC-PDA pentru extractele: (A) So(MW)-1, (B) So(Conv)-1, (C) 

So(Conv)-2, (D) Ts(Conv)-1 și (E) Ts(Conv)-2 (1-acid galic; 2-acid protocatehic; 3-acid caftaric; 4-acid 

clorogenic; 5-acid cafeic; 6-acid trans-p-cumaric; 7-acid trans-ferulic; 8–rutin hidrat ; 9-acid rozmarinic). 

Tabelul II.3. Identificarea și cuantificarea compușilor polifenolici prin HPLC-PDA în fază 

inversă. 
 Concentrația (mg/g extract) 

Compuși 

standard 

RT 

(min) 
So(MW)-1 So(Conv)-1 So(Conv)-2 Ts(Conv)-1 Ts(Conv)-2 

Acid galic 3,605 nd 0,028±0,000 nd nd nd 

Acid protocatehic 6,982 0,069±0,000 nd 0,200± 0,001 0,183±0,001 0,354± 0,023 

Acid caftaric 11,376 0,426±0,001 0,360±0,001 0,821± 0,002 nd nd 

Acid clorogenic 13,016 0,286±0,000 0,340±0,002 0,870± 0,000 0,320±0,001 0,775± 0,009 

Acid cafeic 15,075 0,813±0,001 1,505±0,010 1,623± 0,006 1,043±0,008 1,553± 0,022 

acid trans p-cumaric  21,674 0,060±0,001 0,102±0,000 nd nd nd 

acid  trans ferulic  25,027 0,134±0,000 0,180±0,002 nd nd nd 

rutin hidrat 25,964 0,604±0,000 nd nd nd nd 

acid rozmarinic  32,139 25,712±0,014 41,600±0,253 49,582±0,034 41,975±0,028 39,004±0,125 

RT- timp de retenție. nd- nedetectat, toate concentrațiile sunt exprimate în mg compus/g extract 

 

II.4.3. Activitatea antimicrobiană a extractelor polifenolice 

Proprietățile antimicrobiene ale extractelor polifenolice de salvie și cimbrișor au fost 

evaluate în funcție de valoarea unui control pozitiv (15 mm pentru gentamicină și 17 mm pentru 

fluconazol) pe nouă tulpini bacteriene de referință și două ciuperci.  
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În Tabelul II.4. se prezintă valorile diametrelor de inhibare a creșterii tulpinii bacteriene, 

în mm,  pentru So(MW)-1, So (Conv) -2 și Ts(Conv)-2 determinate prin metoda disc difuzimetrică, 

precum și concentrația minimă inhibitorie (MIC) și concentrația minimă bactericidă (MBC) prin 

metoda diluțiilor.    

Tabelul II.4. Activitatea antimicrobiană a extractelor polifenolice. 

Tulpină bacteriană sau 

fungi 

So(MW) 

(30 mg/mL) 

MIC/MBC 

(mg/mL) 

So(conv)-2 

(20 mg/mL) 

MIC/MBC 

(mg/mL) 

Ts(conv)-2 

(28,5 mg/mL) 

MIC/MBC 

(mg/mL) 

Salmonella enterica 

serotip typhimurium 
17 7,5 / 15 10 - 9 - 

Shigella flexneri serotip 

2b 
16 7,5 / 15 10 - 9 - 

Enterococcus faecalis 18 7,5 / 7,5 18 10,125 /10,125 10 - 

Escherichia coli 17 7,5 / 7,5 18 10,125 /10,125 10 - 

Pseudomonas aeruginosa 17 7,5 / 15 11 - 10 - 

Staphylococcus aureus 19 3,75 / 7,5 19 5,06/10,125 11 - 

Streptococcus pneumoniae 20 3,75 / 7,5 19 5,06/ 10,125 15 
14,25 

/28,5 

Streptococcus pyogenes 22 3,75 / 7,5 20 5,06/ 10,125 17 
14,25 

/28,5 

Bacteroides fragillis 17 7,5 / 7,5 18 10,125/10,125 9 - 

 

 

 

După cum se poate observa, extractele de Salvia officinalis au prezentat o activitate 

antimicrobiană mai bună decât extractele de cimbrișor.  

Extractele de salvie au prezentat activitate bactericidă împotriva tuturor tulpinilor 

bacteriene testate, valorile cele mai ridicate ale diametrelor de inhibare a creșterii tulpinii 

bacteriene și valorile cele mai mici pentru MIC și MBC fiind obținute pentru Staphylococcus 

aureus ATCC 25923, Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 și Streptococcus pyogenes ATCC 

19615, în timp ce pentru extractul de cimbrișor, cele mai bune rezultate au fost obținute pentru 

cele două tipuri de tulpini de Streptococcus.  

 - diametrul de inhibare a creșterii tulpinii bacteriene în mm la concentrația dată a extractului; MIC – concentrația 

minimă inhibitorie; MBC – concentrația minimă bactericidă; Control-(gentamicină - 15 mm și fluconazol și 

fluconazol -17 mm) 



14 
 

II. 5. Încapsularea extractelor polifenolice de Salvia officinalis  și 

Thymus serpyllum în matrici mezoporoase 

II.5.1. Obținerea matricilor anorganice mezoporoase  

Pentru încorporarea extractelor polifenolice preparate, s-au utilizat următoarele tipuri de 

suporturi anorganice mezoporoase: silice de tip MCM-41, denumită MCM-41E la care surfactantul 

a fost îndepărtat prin extracție, MCM-41 comercial, TiO2r obținut prin metoda sol-gel, TiO2 

obținut prin metoda sol-gel asistată de tratament hidrotermal și un compozit de tip TiO2-CeO2. 

II.5.2. Caracterizarea matricilor mezoporoase MCM-41E și TiO2r 

Suporturile mezoporoase au fost caracterizate prin difracție de raze X (XRD) la unghiuri 

mici și unghiuri mari pentru a evalua caracteristicile structurale ale acestora, prin spectroscopie 

FTIR și analiză termogravimetrică, TG, pentru a evidenția eliminarea agenților de direcționare a 

structurii utilizați în sinteza acestora, prin izoterme de adsorbție-desorbție a azotului pentru a 

determina porozitatea, precum și analize SEM și TEM pentru a investiga morfologia. 

Difractograma  de raze X a silicei mezoporoase sintetizate MCM-41E a prezentat trei 

reflexii Bragg (100), (110) și (200) caracteristice pentru silicea de tip MCM-41 mezostructurată 

(Figura II.5. A). 

 

  
Figura II.5. Difractograma de raze X la unghiuri mici a silicei MCM-41E (a) și difractogramele de raze 

X la unghiuri mari a probelor: TiO2r obținut la 450°C/5h și TiO2rE purificat prin extracție 

 

Spre deosebire de silice, suportul TiO2r nu prezintă o rețea de pori ordonată, dar este 

cristalin având structura de anatas cu simetrie tetragonală (ICDD 21-1272), așa cum a demonstrat 

analiza de difracție de raze X la unghiuri mari (Figura II.5. B).  
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Investigarea prin microscopie electronică de baleiaj (SEM) a silicei de tip MCM-41E a 

relevat formarea unor particulelor sferice cu diametrul cuprins între 200 și 400 nm și a unor baghete 

scurte cu o lungime de 1–1,5 μm (Figura II.6. A), în timp ce investigarea TEM a demonstrat 

prezența unei rețele ordonate de pori cu formarea de canale lungi cilindrice de mezopori (Figura 

II.6 B) în acord cu datele analizei de difracție de raze X la unghiuri mici. 

 

Figura II.6.  (A) Imagine SEM a silicei de tip MCM-41E; (B) Imagine TEM pentru MCM-41E; (C) 

Imaginea TEM a probei TiO2r și (D) Analiza SAED a suportului TiO2r. 

 

Investigarea TEM a suportului TiO2r a arătat formarea nanoparticulelor poliedrice cu 

dimensiuni uniforme cuprinse în intervalul 11-15 nm, în concordanță cu dimensiunea cristalitului 

determinată din analiza XRD și pori mici între particule (Figura II.6. C), în timp ce difracția 

electronică pe arie selectată (SAED) a dovedit natura cristalină a nanoparticulelor de dioxid de 

titan (Figura II.6. D). 

În cazul TiO2, obținut prin calcinare la 400°C, timp de 3 h,  analiza XRD la unghiuri mari 

a arătat, formarea fazei anatas, cu simetrie tetragonală (ICDD 21-1272), după tratamentul 

solvotermal efectuat la 100°C timp de 24 h, proba denumită TiO2E (Figura II.7. A).  
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Izoterma  de adsorbție-desorbție a N2 pentru TiO2 este specifică materialelor mezoporoase. 

Aceasta prezintă histerezis la  P/P0 > 0,6 (Figura II.7. B), ce corespunde unei distribuții înguste, 

unimodale a dimensiunii porilor (Figura II.7. B – curba inserată).  

Morfologia nanoparticulelor de TiO2 a fost investigată prin microscopie electronică în 

transmisie. Proba preparată prin metoda sol-gel asistată de tratamentul solvotermal prezintă 

nanoparticule poliedrice de dimensiuni mici, uniforme, cu dimensiunea medie de 10 nm, în acord 

cu dimensiunea cristalitului calculată din analiza de difracție de raze X la unghiuri mari și formarea 

porilor intergranulari (Figura II.7. C). 

 

 

Figura II.7. Caracterizarea nanoparticulelor TiO2: A. Analiza XRD la unghiuri mari pentru TiO2E și 

TiO2;  B. izoterme de adsorbție-desorbție a N2 pentru TiO2 și curba de distribuție a dimensiunii porilor 

(inserată); C. imagine TEM a TiO2 obținut la 400°C. 

Parametrii texturali, suprafața specifică determinată prin metoda BET, SBET, volumul total 

al porilor măsurat la P/P0=0,99,  Vp, și diametrul mediu al porilor calculat cu modelul Barrett 

Joyner  Halenda, dBJH, pentru suportul TiO2 sunt prezentați în Tabelul II.5.  
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În cazul materialului TiO2-CeO2, rezultatele XRD au arătat formarea unui material 

cristalin, notat TiO2-CeO2E (materialul recuperat după sinteză), cu o fază de fluorit pentru CeO2, 

pe lângă structura anatas a TiO2. Tratamentul termic al precursorului de TiO2-CeO2 la 450⁰C, timp 

de 5 h, a determinat conservarea fazelor de anatas și fluorit (Figura II.8 A).  

 

 

 

Figura II.8. Caracterizarea materialului TiO2-CeO2: A - difractograme XRD la unghiuri mari pentru 

TiO2-CeO2E și TiO2-CeO2; B - izotermă de adsorbție-desorbție a N2 înregistrată la 77 K pentru 

TiO2-CeO2  calcinată la 450°C, 5h și inserată - curba de distribuție a dimensiunii porilor; C imaginea 

SEM a materialului TiO2-CeO2. 

Izoterma de adsorbție-desorbție a N2 pentru materialul TiO2-CeO2 este de tip IV în 

conformitate cu clasificarea IUPAC cu o curbă de distribuție a dimensiunii porilor unimodală 

centrată la un diametru mai mare al porilor (13,18 nm) decât pentru TiO2 (7,43 nm) (Figura II.8. 

B).  
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Tabelul II.5.  Caracteristici texturale ale suporturilor.  

Suport dBJH (nm) SBET (m2/g) Vp (cm3/g) 

MCM-41E 3,54 689 0,54 

MCM-41 2,67 976 0,88 

TiO2r 10,49 115 0,34 

TiO2 7,43 124 0,26 

TiO2-CeO2 13,18 150 0,54 

 

  Analiza TG a materialului TiO2rE a prezentat o pierdere de masă totală de 8,8% (g) în 

intervalul de temperatură 25°- 450°C, mai mare decât pentru TiO2r, calcinat la 450°C, care 

a prezentat o pierdere de masă de 2,2% până la 150°C, care poate fi atribuită eliminării moleculelor 

de apă adsorbite fizic (Figura II.9.). 

 
Figura II.9. Analiza TG a probelor: TiO2r și TiO2rE. 

II.6 Obținerea și proprietățile materialelor cu extract încapsulat 

II.6.1 Obținerea materialelor cu extract încapsulat 

Pentru a îmbunătăți stabilitatea extractelor polifenolice și, astfel, pentru a-și păstra 

activitatea antioxidantă și proprietățile antimicrobiene, acestea au fost încorporate în matrici 

anorganice mezoporoase.  

Materialele care conțin extract polifenolic încapsulat au fost obținute prin metoda 

impregnării incipiente umede.  

Materialele compozite rezultate ca urmare a adsorbției extractelor polifenolice au fost 

caracterizate prin spectroscopie FTIR pentru a demonstra prezența fitocompușilor adsorbiți, 

izoterme de adsorbție-desorbție a azotului pentru a demonstra existența compușilor naturali în 

mezoporii suportului anorganic și analiza termică (DTA-TG)  pentru a determina conținutul de 

compuși naturali din materialele compozitele.  
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În plus, pentru materialele compozite ce conțin extract încapsulat s-a evaluat activitatea 

antioxidantă in vitro și potențialul antimicrobian. 

Conținutul de polifenoli s-a situat în intervalul 22-29% (g) pentru extractul So(MW)-1 și 

20-22% (g) pentru Ts(Conv)-2 (Tabelul II.6.).  

 

Tabelul II.6.  Caracteristici texturale ale suporturi și materiale care conțin extracte încorporate. 

Suport dBJH (nm) 
SBET 

(m2/g) 

Vp 

(cm3/

g) 

Extract încorporat 
extract 

(%g) 

dBJH 

(nm) 

Vp 

(cm3/g) 

TiO2r 10,49 115 0,34 

So(MW)-1@TiO2r 29 - - 

So(Conv)-2@TiO2r 

Ts(Conv)-2@TiO2r 

22 

20 

10,13 

- 

0,16 

- 

MCM-41E 3,54 689 0,54 

So(MW)-1@MCM-41E 22 3,42 0,20 

So(Conv)-2@ MCM-41E 

Ts(Conv)-2@ MCM-41E 

44 

22 

- 

3,54 

0,08 

0,18 

 

Activitatea antioxidantă a materialelor compozite ce conțin extract încapsulat 

Eficiența materialelor compozite care conțin extract încapsulat a fost evaluată în vederea 

unor aplicații potențiale.  

 

 
Figura II.10.  Activitatea de captare a radicalilor liberi in vitro a probelor (A) So(MW)-1 încorporat în 

MCM-41E sau TiO2r ; (B) So(Conv)-2 încapsulat în ambele suporturi și (C) materialul compozit care 

conține Ts(Conv)-2, în comparație cu extractul și suportul corespunzător. 
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Prin urmare, activitatea de captare a radicalilor liberi a materialelor compozite care conțin 

extract polifenolic a fost determinată folosind metoda spectrofotometrică DPPH, care compară 

activitatea antioxidantă a materialului compozit care conține extract încorporat cu cea a extractului 

liber și a suportului în proporțiile corespunzătoare din materialul compozit, după 24 h, folosind 

drept control degradarea soluției alcoolice de DPPH. [9]  

Conservarea în timp a activității antioxidante înseamnă că fitocomponenții prezenți în 

extractul încapsulat nu suferă fenomene de degradare. S-a observat o stabilitate chimică mai 

ridicată (luând în considerare activitatea antioxidantă) pentru extractele încapsulate în suporturi 

mezoporoase decât cea a extractelor libere după 3–6 luni de păstrare la 4°C. 

Toate materialele compozite ce conțin extract încapsulat au prezentat o stabilitate mai mare 

în timp decât extractele libere și oferind perspectiva obținerii unor materiale compozite avansate 

cu proprietăți antioxidante și antimicrobiene sau a dezvoltării unor formulări cosmetice sau 

nutraceutice. [10] 

II.6.4 Activitatea antimicrobiană a materialelor compozite pe bază de salvie sau 

cimbrișor prin metoda disc difuzimetrică 

Activitatea antimicrobiană a extractelor încapsulate a fost determinată prin metoda disc 

difuzimetrică adaptată pentru probe solide față de 9 tulpini bacteriene de referință și două tulpini 

de ciuperci.  

Tabelul II.7. Activitatea antimicrobiană a So(Conv)-2@MCM-41E. 

Tulpină bacteriană sau fungi   (mm) 

Salmonella enterica 11 

Shigella flexneri serotip 2b 11 

Enterococcus faecalis 23 

Escherichia coli 21 

Pseudomonas aeruginosa 14 

Staphylococcus aureus 23 

Streptococcus pneumoniae 23 

Streptococcus pyogenes 23 

Bacteroides fragillis 21 

Candida albicans 9 

Candida parapsilosis 9 

 - diametrul de inhibare a creșterii tulpinii bacteriene în mm la concentrația dată a extractului 
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II.7. Concluzii generale și perspective 

În cadrul tezei de doctorat, Obținerea și caracterizarea unor extracte polifenolice din 

plante aromatice și încapsularea acestora în matrici anorganice mezoporoase, s-a studiat 

influența condițiilor de extracție (raport plantă/solvent, temperatură, solvent, iradiere cu microunde 

sau aplicare de ultrasunete) în vederea obținerii unor extracte polifenolice etanolice și 

hidroalcoolice de Salvia officinalis și Thymus serpyllum. Extractele preparate au fost caracterizate 

prin metode spectrofotometrice, determinându-se conținutul total de polifenoli, flavonoide și 

clorofilă, activitatea de captare a radicalilor liberi prin metodele DPPH și ABTS. 

S-a constatat că amestecul de etanol-apă utilizat ca solvent de extracție a condus la o 

recuperare mai bună a fitocompușilor în comparație cu etanolul absolut atât în cazul frunzelor de 

salvie, cât și de cimbrișor.  

Extracția asistată de microunde a fost mai eficientă în recuperarea polifenolilor din frunzele 

uscate de Salvia officinalis L. în alcool etilic absolut, la reflux decât extracția convențională, 

conducând la un extract mai bogat în compuși fenolici. 

Extracția asistată de ultrasunete a dovedit o eficiență mai bună a recuperării polifenolilor 

din frunzele de Salvia officinalis decât extracția convențională sau asistată de microunde, aceasta 

fiind corelată cu conținutul total de polifenoli și conținutul total de flavonoide din extract. În același 

timp, s-a constatat că etanolul folosit ca solvent și extracția asistată de microunde a determinat 

obținerea unui conținut mai mare de clorofilă la extractele etanolice de Salvia officinalis. 

Extractele etanolice de Thymus serpyllum au fost mai bogate în clorofilă a decât cele de salvie. 

Extractul etanolic de salvie, So(US)-1, preparat la 50°C prin extracție asistată de 

ultrasunete este cel mai bogat în substanțe polifenolice, în comparație cu extractele etanolice sau 

hidroalcoolice de salvie preparate la reflux prin extracție convențională sau asistată de microunde. 

Spre deosebire de extractele hidroalcoolice, în cazul extractelor etanolice, o temperatură mai 

ridicată, 80°C față de 50°C a favorizat recuperarea polifenolilor din frunzele de Salvia officinalis. 

Profilul chimic al extractelor de salvie și cimbrișor s-a determinat prin cromatografie de 

lichide de înaltă performanță cu detector cu fotodiode și fază inversă. Principalul compus 

identificat și cuantificat în extractele polifenolice de salvie și cimbrișor a fost acidul rozmarinic. 

Alți patru compuși polifenolici, acid protocatehic, acid caftaric, acid clorogenic și acid cafeic au 

fost găsiți în toate extractele preparate. Hidratul de rutin a fost identificat numai în extractul 

etanolic So(MW)-1 preparat la reflux prin extracție asistată de microunde, acest extract având o 
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activitatea antioxidantă mai mare decât extractele de salvie preparate în condiții similare prin 

metoda convențională atât în alcool etilic, cât și în amestec 4/1 (v/v) etanol/apă. Acidul galic a fost 

prezent doar în extractul etanolic, la reflux, So(Conv)-1, iar acidul ferulic numai în extractele 

etanolice de salvie obținute atât prin extracție convențională, cât și prin extracție asistată de 

microunde. Cea mai mică cantitate de polifenoli a fost identificață în extractul etanolic de Thymus 

serpyllum pentru care au fost identificați acidul clorogenic, acidul cafeic și acidul rozmarinic. 

S-a observat o activitate mai mare de captare a radicalilor liberi atunci când drept solvent 

s-a utilizat amestecul etanol-apă sau în cazul extracției asistate de microunde, care poate fi corelată 

cu conținutul total de polifenoli din extractele preparate. 

Au fost obținute valori mai mari ale activității antioxidante ale extractelor hidroalcoolice 

de salvie în cazul metodei ABTS, ceea ce se poate explica pe baza conținutului mai mare de 

polifenoli al extractelor hidroalcoolice decât al celor etanolice, favorizate și de temperatura de 

80°C a procesului de extracție. 

Extractele etanolice și hidroalcoolice de Salvia officinalis au prezentat atât o capacitate 

antioxidantă mai bună, cât și o activitate antimicrobiană mai bună decât extractele etanolice și 

hidroalcoolice de Thymus serpyllum. 

Dintre extractele de Thymus serpyllum preparate, extractul Ts(Conv.)-1 obținut prin 

extracție convențională în etanol absolut, la reflux, prezintă cea mai mare activitate antioxidantă 

conform valorilor concentrațiilor ce induc o inhibiție de 50% (metoda DPPH). 

S-a testat potențialul antimicrobian al extractelor etanolice și hidroalcoolice (etanol-apă 4/1 

v/v) pe mai multe tulpini bacteriene de referință gram pozitive și gram negative și fungi. Toate 

extractele de salvie și cimbrișor testate au demonstrat o activitate bactericidă bună împotriva 

tulpinilor bacteriene de referință testate, în special față de Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 și Streptococcus pyogenes ATCC 19615. Extractele de 

salvie au prezentat atât o capacitate antioxidantă mai mare, cât și un potențial antibacterian mai 

bun decât extractele de cimbrișor. Activitatea antifungică a fost mai mică decât potențialul 

bactericid în cazul tuturor extractelor de salvie și cimbrișor testate.  

Pentru a îmbunătăți stabilitatea în timp extractelor etanolice și hidroalcoolice de Salvia 

officinalis și Thymus serpyllum, extractele cele mai bogate în fitocompuși au fost încapsulate în 

matrici mezoporoase anorganice prin metoda impregnării urmată de uscare în vid. 
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Drept suporturi pentru adsorbția extractelor polifenolice au fost alese silicea de tip MCM-

41, TiO2 mezoporos și compozitul TiO2-CeO2. Suporturile anorganice au fost sintetizate prin 

metoda sol-gel și au prezentat o porozitate ridicată ceea ce a condus la posibilitatea adsorbției 

compușilor polifenolici în mezopori acestora. Cel mai important parametru ce influențează 

adsorbția polifenolilor este volumul total al porilor. Prin urmare, silicea mezoporoasă de tip MCM-

41 poate acomoda o cantitate mai mare de fitocompuși deoarece are o porozitate mai ridicată 

(suprafață specifică și volum total al porilor mai mari).  

Materialele anorganice mezoporoase sintetizate s-au caracterizat prin difracție de raze X la 

unghiuri mici și la unghiuri mari, spectroscopie FTIR, izoterme de adsorbție-desorbție a azotului 

înregistrate la temperatura azotului lichid, microscopie electronică de baleiaj sau în transmisie. 

S-au evidențiat avantajele utilizării materialelor mezoporoase pentru adsorbția extractelor 

polifenolice de Salvia officinalis  și Thymus serpyllum. Toate materialele compozite cu extract 

polifenolic de salvie sau cimbrișor cum ar fi: So(MW)-1@MCM-41E, Ts(Conv)-2@TiO2r, 

So(US)-1@TiO2, So(Conv)-4@TiO2-CeO2, au prezentat o stabilitate mai bună în timp și un 

potențial antimicrobian chiar mai mare decât cel al extractului liber corespunzător. Materialele 

compozite obținute prin încapsularea extractelor polifenolice au fost caracterizate prin 

spectroscopie FTIR, izoterme de adsorbție-desorbție a azotului și analiză termogravimetrică 

cuplată cu analiză termică diferențială pentru a determina conținutul de fitocompuși adsorbiți. 

Extractele încorporate au prezentat o activitate mai mare de captare a radicalilor liberi decât 

cea a extractelor libere după 3–6 luni de păstrare la 4°C, ceea ce ar putea indica o stabilitate mai 

bună a extractului atunci când este adsorbit în suporturi mezoporoase. Rezultate mai bune au fost 

observate în cazul suportului MCM-41E, când mezoporii suportului nu au fost complet ocupați cu 

fitocompuși, încapsularea extractului etanolic de salvie, So(US)-1, obținut prin extracție asistată 

de ultrasunete, în nanoparticule de TiO2 mezoporos a condus la îmbunătățirea activității 

antimicrobiene.  

Prin urmare, materialele compozite cu extracte încapsulate cu activitate antioxidantă ce se 

păstrează în timp și potențial antibacterian chiar mai bun decât cel al extractului liber ar putea fi 

utilizate în dezvoltarea de noi formulări cosmetice și nutraceutice cu activitate antioxidantă și 

antimicrobiană. 
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Principalele contribuții originale 

(1) Studiul influenței parametrilor de extracție în vederea obținerii unor extracte polifenolice de 

salvie și cimbrișor. 

(2) Compararea proprietăților extractelor de salvie și cimbrișor obținute în aceleași condiții. 

(3) Încapsularea pentru prima dată a unor extracte polifenolice de salvie și cimbrișor în matrici 

anorganice mezoporoase de silice de tip MCM-41, dioxid de titan și compozit de tip dioxid 

de titan-oxid de ceriu. 

(4) Evaluarea activității de captare a radicalilor liberi in vitro a materialelor compozite de tip 

silice/TiO2/TiO2-CeO2 -extract polifenolic de salvie și cimbrișor. 

(5) Compararea matricilor de silice de tip MCM-41 și dioxid de titan, respectiv TiO2-CeO2 ca 

suporturi pentru extractele polifenolice de salvie și cimbrișor. 

Perspective 

 Evaluarea biocompatibilității și a activității antioxidante a extractelor polifenolice de salvie 

și cimbrișor pe câteva linii celulare. 

 Evaluarea materialelor compozite de tip extract polifenolic-suport anorganic mezoporos în 

ceea ce privește biocompatibilitatea acestora în funcție de doza de nanoparticule de 

compozit cu care se tratează linia celulară în vederea determinării concentrației optime de 

tratament la nivel celular. 

 Dezvoltarea unor noi materiale compozite complexe, cu efect bactericid prin încorporarea 

nanoparticulelor de silice-extract polifenolic în matrici de tip polimer natural pentru 

regenerare tisulară. 

 Determinarea efectelor biologice ale acestor compozite complexe cu acțiune bactericidă. 
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