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PREFAŢA 

Nanoîncapsularea compuşilor bioactivi în scopul protejării şi eliberării controlate a acestora constituie 
un domeniu extrem de actual, cu implicaţii în sferele chimiei supramoleculare, biochimici, produselor 
medicamentoase, cosmetice şi alimentare. 

Investigaţiile efectuate pe parcursul elaborării tezei de doctorat, abordând apecte fundamentale şi 
aplicative în domeniul chimiei supramoleculare, au avut ca scop principal evaluarea capacităţii de 
nanoîncapsulare şi protejare a unor principii bioactive de către ciclodextrine. 

Acum, la finalizarea cercetărilor care fac obiectul prezentei teze de doctorat, sentimentul deosebitei 
consideraţii şi profundei recunoştinţe se adresează doamnei Prof. Dr. Ing. Alfa Xenia Lupea, care mi-a 
făcut onoarea de a direcţiona şi conduce investigaţiile intreprinse. 

Pe întreg parcursul desfăşurării cercetărilor un ajutor deosebit mi-a fost acordat de domnul Dr. Ing. 
Sorel Mureşan, AstraZeneca R&D Molndal, Sweden, către care se îndreaptă mulţumirile mele şi 
deosebita recunoştinţă. 

în perioada de elaborare a diverselor părţi din teză am beneficiat de sprijinul generos şi competent al 
Conf. Dr. Ing. Geza Bandur de la Universitatea 'Tolitehnica' din Timişoara, căruia îi exprim 
mulţumirile mele şi o aleasă preţuire. 

Mulţumiri pentru sprijin, colaborare şi cooperare adresez domnului Prof. Dr. Ing. Ionel Jianu, Ş.l. Dr. 
Ing. Francisc Peter şi Ing. Z. Stanoiev. 

Doresc să exprim mulţumirile mele domnului Prof. Dr. Virgil Păunescu, Conf. Dr. Călin Tatu şi Asist. 
Ing. Valentin Ordodi de la Laboratorul de Imunologie şi Transplant din Timişoara cu ajutorul cărora 
am reuşit să realizez o parte din analizele necesare. 

Exprim tuturor persoanelor nenominalizate aici, care, într-o formă sau alta, au contribuit prin 
competenţă şi spirit de cooperare la realizarea diferitelor proiecte de cercetare, sentimentul 
recunoştinţei sincere. 

în fine, dar nu în ultimul rând, sentimentul recunoştinţei şi profundei preţuiri se adresează părinţilor 
mei care au vegheat în cursul anilor tineri ai formării mele şi soţului meu pentru sprijin şi încurajare. 

Nu este posibil de a încheia aceste rânduri fară a exprima sentimentul profundei gratitudini cadrelor 
didactice de la Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare a Universităţii de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului, care au contribuit la formarea profesioanlă a subsemnatei. 

Ing. Nicoleta Hădărugă 
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1. INTRODUCERE 

Protejarea şi eliberarea controlată a biomoleculelor reprezintă un domeniu vast şi foarte actual, cu 
aplicaţii în special în industriile de medicamente, cosmetică şi alimentară. 

Cele mai utilizate sisteme de protejare şi eliberare controlată a biomoleculelor sunt lipozomii, în 
special în industria farmaceutică şi în practica medicală [1-5]. 

Lipozomii au fost studiaţi pentru prima dată în 1965 ca modele pentru membrane biologice [4]; mai 
târziu au fost folosite drept agenţi de transport pentru diferiţi compuşi cu activitate terapeutică, iar mai 
recent au fost obiectul unor studii şi în sectorul cosmetic. 

Lipozomii sunt vezicule sferice ce prezintă central o cavitate hidrofilă, înconjurată de un număr 
variabil de lamele biomoleculare, compuse din fosfolipide, cu dimensiuni între 15 şi 3500 nm [1-8]. 

De un interes deosebit se bucură materialele utilizate în trasplantul celular (trasplant de celule 
imunoizolate) [9,10] sau încapsularea şi eliberarea controlată a proteinelor, enzimelor sau antigenilor 
[11-17]. Acestea sunt de obicei microsfere pe bază de alginaţi, agaroză şi materiale compozite pe bază 
de agaroză/carboximetilceluloză, guma arabica, carraghenani, chitozani, pectine, respectiv diverşi 
polimeri sintetici de tipul poliacrilaţilor. 

Un domeniu relativ nou al chimiei organice, care a suscitat o atenţie deosebită, este cel care tratează 
complexarea unor molecule organice (molecule oaspete) în interiorul altor molecule (molecule gazdă) 
ce conţin cavităţi, canale sau buzunare. Astfel de complexări moleculare sunt baza proceselor specifice 
ce apar în biologie, cum ar fi legarea substratului la o enzimă sau recunoaşterea dintre fragmentele de 
ADN. Aceste procese de recunoaştere moleculară au fost cunoscute sub genericul "chimia gazdă-
oaspete"; mai târziu, Lehn [18] a introdus termenul mult mai general de chimie supramoleculară care 
este definit ca studiul structurilor şi funcţiunilor complecşilor sau agregatelor ce rezultă din 
interacţiunile necovalenţe dintre molecule. 

Ciclodextrinele au fost primii compuşi studiaţi din punct de vedere al comportării la complexare şi al 
proprietăţilor catalitice, obiectivul fiind acela de a mima enzimele. Prima publicaţie a apărut în 1891 
[18-21], când Villiers a raportat izolarea a două tipuri diferite de compuşi cristalini din degradarea 
amidonului tratat cu bacteria Bacillus amylobacîer. Villiers a caracterizat aceşti compuşi prin 
proprietăţile lor fizice şi i-a denumit "celulozine". Câţiva ani mai târziu Schardinger [20,21] a publicat 
mai multe date fizice relativ la aceşti compuşi. El a continuat cu izolarea bacteriei responsabile pentru 
formarea ciclodextrinelor {Bacillus maceram) care este astăzi cea mai utilizată sursă din lume pentru 
producerea ciclodextrinelor. Datorită lucrărilor de pionierat ale acestuia, ciclodextrinele sunt adesea 
denumite dextrine Schardinger. Alte denumiri, cum ar fi cele din literatura veche, sunt cicloglucani, 
ciclomaltooligozaharide şi cicloamiloze. 

Lunga istorie a ciclodextrinelor cuprinde patru perioade [18]. în prima perioadă (din 1891 până la 
mijlocul anilor 1930) structura şi potenţialul industrial al ciclodextrinelor a fost neclar. După 24 de ani 
de la ultima publicaţie a lui Schardinger a fost rândul lui Pringsheim să joace un rol important în 
cercetarea ciclodextrinelor. Acesta a avut multe publicaţii, însă lucrările lui conţineau multe repetări, 
contradicţii şi erori. Totuşi, lui îi este atribuită puterea de complexare a ciclodextrinelor. 

în cea de-a doua perioadă, de la mijlocul anilor 1930 până în anii 1970, a fost elucidată structura 
ciclodextrinelor de către Freudenberg şi colaboratorii [18]; au fost studiate proprietăţile complecşilor 
şi s-au obţinut numeroşi derivaţi. De-a lungul acestei perioade sunt de remarcat numele de Cramer şi 
French[18]. 

Cea de-a treia perioadă este caracterizată de o puternică explozie în domeniul articolelor ştiinţifice şi al 
patentelor, privind studiile de toxicologie şi începutul producţiei industriale a ciclodextrinelor. 

A patra perioadă, care a început acum mai bine de un deceniu, este caracterizată prin cea de-a doua 
generaţie de ciclodextrine: producţia industrială şi utilizarea ciclodextrinelor modificate chimic. 

încapsularea a fost introdusă iniţial în industriile de medicamente şi alimentară pentru a obţine 
materiale într-o formă uscată şi pentru a realiza o protecţie a acestor materiale [19]. Aplicarea 
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tehnicilor de încapsulare pentru alte principii medicamentoase sau alimentare prezintă la ora actuală o 
atenţie mărită, deoarece aceste tehnici reprezintă un mijloc de protecţie a compuşilor bioactivi faţă de 
mediul înconjurător şi faţă de ceilalţi compuşi din mediu [22]. în plus, s-au descoperit şi dezvoltat 
metode de încapsulare pentru protejarea unor compuşi specifici care permit şi o eliberare controlată a 
acestora. 

Cele mai importante avantaje ale aplicării încapsulării moleculare în industria alimentară şi 
farmaceutică sunt [18]: 

> Eliberarea controlată şi protejarea compuşilor aromatizanţi şi medicamentoşi împotriva: 
oxidării, transformărilor induse de radiaţiile luminoase, descompunerii termice, pierderilor 
prin volatilizare sau sublimare la stocare, obţinerea unor specialităţi hidrosolubile. 

> Eliminarea sau reducerea: gusturilor şi mirosurilor neplăcute, fibrelor alimentare şi a altor 
componente nearomatizante neplăcute, higroscopicităţii. 

> Avantaje tehnologice: compoziţii stabile, standardizabile, dozarea şi mânuirea simplă a 
pulberilor, reducerea costurilor de ambalare şi stocare, procese mult mai economice. 

Obiectivele prezentei Teze de Doctorat sunt: realizarea un studiu privind capacitatea de încapsulare a 
acizilor graşi nesaturaţi în ciclodextrine, în scopul protejării biocompuşilor la degradarea (compuşi de 
oxidare cu impact negativ puternic asupra sănătăţii omului, care pot fi responsabili de apariţia 
diverselor forme de cancer [23]) datorată factorilor de mediu, respectiv obţinerea şi studiul unor 
biosisteme supramoleculare complexe între uleiuri volatile şi ciclodextrine, în scopul stabilizării 
compuşilor labili şi evaluării competitivităţii la încapsulare a componentelor acestor uleiuri. Pentru 
aceasta se are în vedere: 

• obţinerea unei serii de bionanocapsule acizi graşi/ciclodextrine prin metoda în soluţie şi 
caracterizarea lor prin calorimetrie de scanare diferenţială (DSC-Differential Scanning 
Calorimetry); se vor utiliza drept componentă "'oaspete'' acizii oleic, linoleic şi linolenic, iar 
drept componentă "gazdă'' a- şi y5-ciclodextrina. în scopul evaluării concentraţiei 
componentelor încapsulate (acidul gras principal şi componentele de impurificare) se va 
proceda la derivatizarea (esterificare cu MeOH-BFs) probelor iniţiale şi a celor recuperate din 
complecşi prin extracţie repetată în hexan şi analiza GC-MS care permite atât identificarea 
componentelor (din datele MS şi/sau din indicii de retenţie Kovats), cât şi stabilirea 
compoziţiei probelor; 

• degradarea termică a probelor de acizi graşi neîncapsulaţi (la temperaturi de 50-150^C, în 
prezenţa aerului la presiune normală) şi determinarea componentelor de degradare, după 
derivatizare, respectiv a compoziţiei probelor degradate prin analiză GC-MS; 

• degradarea termică a nanocapsulelor acid gras/ciclodextrină în aceleaşi condiţii ca în cazul 
acizilor neîncapsulaţi, recuperarea probelor încapsulate degradate prin extracţie repetată în 
hexan şi analiza GC-MS a acestora pentru evaluarea tipului şi concentraţiei componentelor de 
degradare, respectiv evaluarea capacităţii de protejare a acizilor graşi de către ciclodextrine în 
condiţiile degradării termice; 

• modelarea moleculară a interacţiunii acestor biocompuşi cu ciclodextrinele, utilizând 
programe de mecanică moleculară specifice şi compararea rezultatelor obţinute privind 
energiile de interacţiune cu cele rezultate din analiza DSC; 

• obţinerea, caracterizarea şi analiza multivariată a datelor pentru biosistemele supramoleculare 
uleiuri volatile/ciclodextrine. Se are în vedere utilizarea de uleiuri volatile din plante din 
clasele botanice Dicotyledonatae, Monocotyledoneae şi Pinatae; 

• din prima clasă botanică (Dicotyledonatae) se vor studia uleiurile volatile provenite din plante 
din familiile Apiaceae (chimen, coriandru, fenicol, mărar), Lamiaceae (busuioc, cimbru, 
lavandă, măghiran, mentă, mentă creaţă, salvie), Rutaceae (bergamot, lămâie, portocală), 
Myrtaceae (cuişoare, eucalipt), Lauraceae (scorţişoară) şi Rosaceae (trandafir). Uleiurile 
volatile vor fi încapsulate în y9-ciclodextrină, iar nanocapsulele vor fi analizate prin 
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termogravimetrie în scopul evaluării formării complexului şi a concentraţiei de ulei volatil 
încapsulat. Pentru evaluarea competitivităţii la încapsulare a componentelor uleiurilor volatile 
se va realiza analiza GC-MS a uleiurilor volatile proaspete şi a celor recuperate din complex 
prin extracţie repetată în hexan; 

din cea de-a doua clasă botanică (Monocotyledoneae) se va studia uleiul volatil de usturoi 
(faniilia Liliaceae). Acesta va fi încapsulat tot în yS-ciclodextrină prin metoda în soluţie, iar 
complexul şi uleiul volatil neîncapsulat sau extras din complex în acelaşi mod vor fi analizate 
prin TG şi, respectiv, GC-MS; 

din a treia clasă botanică (Pinatae) se vor studia uleiurile volatile provenite din plante 
aparţinând familiilor Pinaceae (brad, molid, terebentină) şi Cupressaceae (ienupăr-plantă, 
cetină şi fruct). Se va proceda la nanoîncapsularea în y9-ciclodextrină a uleiurilor volatile, 
analiza TG a complecşilor şi analiza GC-MS a uleiurilor volatile în modul amintit; 

datele analizelor GC-MS (concentraţiile procentuale ale componenţilor) vor fi prelucrate într-o 
abordare originală, prin analiză statistică multivariată modernă (PCA-analiza componentelor 
principale) în scopul clasificării probelor atât în cazul claselor botanice Dicotyledonatae şi 
Pinatae considerate separat, cât şi în cazul acestor clase analizate împreună. Se va evalua 
modul de grupare a probelor în familii sau clase botanice, respectiv în probe proaspete sau 
încapsulate şi se va identifica importanţa componentelor uleiurilor în obţinerea acestor 
clasificări; 

se va studia posibilitatea aplicării practice a unor nanocapsule în industria produselor de 
patiserie în scopul îmbunătăţirii calităţii şi stabilităţii acestora. 
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2. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 

2.1. MICRO- ŞI NANOÎNCAPSULARE. GENERALITĂŢI 

Protejarea şi în special eliberarea controlată a diverselor molecule organice se realizează aproape 
exclusiv prin intermediul micro- sau nanocapsulelor (micro- sau nanoparticulelor) [1,4,9,11,24-28]. 
Micro- şi nanocapsulele sunt particule de dimensiuni reduse ce conţin un agent activ sau un material 
intern înconjurat de un material de acoperire sau de un înveliş. Capsulele obţinute prin încorporarea 
unuia sau a mai multor compuşi în alte structuri omogene sau heterogene se pot clasifica astfel [4]: 
nanocapsule (particule cu dimensiuni mai mici de 1 nm); microcapsule (particule cu dimensiuni între 
1-1000 |im; produsele comerciale sunt cu dimensiuni între 3-800 |im, cu un procent de parte activă de 
10-90%); macrocapsule (particule cu diametre mai mari de 1000 |im). Particulele pot fi sferice (cu 
miez ca fază continuă) sau miez multisferic în învelişul format dintr-o fază continuă (figura 2.1). 

Material de 
invelis 

Material 
de miez 

(a) (b) 

Material de 
invelis 

Figura 2.1. (a) Microcapsule continue miez/înveliş: (b) microcapsule multinucleare 

Conceptul de microparticule datează din anii 1930, obţinerea acestora bazându-se pe procese fizice, 
chimice (polimerizare), sau combinate (fizice şi chimice). O clasificare mult utilizată în cazul 
microcapsulelor este în procese chimice (de tip A: coacervare complexă, incompatibilitate polimer-
polimer, polimerizare interfacială în mediu lichid, polimerizare in situ. gelifiere termică şi ionică în 
mediu lichid) şi procese mecanice (de tip B: pulverizare-uscare, pat fluidizat, depunere electrostatică, 
extrudare centrifugală, separare din suspensie pe sisteme rotative). Se încapsulează, de obicei, aditivi 
alimentari, aromatizanţi, odoranţi, celule, enzime, medicamente, cerneluri, adezivi etc, iar materialele 
de înveliş pot fi oligo- şi/sau polimeri, grăsimi, ceruri, lipide etc. 

Nanocapsulele sau compuşii de incluziune sunt sisteme supramoleculare cu structuri de tipul aducţilor, 
rezultate prin încapsularea moleculară a unui compus organic sau anorganic (de exemplu un compus 
bioactiv), ca "oaspete", într-o moleculă "gazdă" (cum este cazul ciclodextrinelor). Acest ultim tip de 
încapsulare (încapsulare moleculară) furnizează cel mai scăzut nivel de încapsulare (nanoîncapsulare), 
realizând o protecţie aproape perfectă a compuşilor bioactivi [4,19,29,30]. 

2.2. MATRICI UTILIZATE PENTRU PROTEJAREA ŞI 
ELIBERAREA CONTROLATĂ A BIOMOLECULELOR 

2.2.1. Oligozaharide 
Deşi există mai puţine cazuri în care oligozaharidele sunt utilizate ca matrici de încapsulare, o subclasă 
din această grupă de carbohidraţi s-a făcut remarcată datorită calităţilor excelente privind încapsularea 
moleculară a multor compuşi organici şi chiar anorganici. Este cazul ciclodextrinelor, oligozaharide 
ciclice care vor fi tratate mai amănunţit în cele ce urmează. 
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2.2.1.1. Structura ciclodextrinelor 

Degradarea enzimatică a amidonului conduce, în general, la glucoză, maltoză, maltotrioză etc., şi o 
serie de malto-oligomeri liniari sau ramificaţi, cunoscuţi ca dextrine [20,31-34]. Dextrinele sunt 
compuşi heterogeni, amorfi, higroscopici, produşi în cantitaţi mari pentru industriile alimentară, 
textilă, a hârtiei şi sunt de multe ori consumaţi fără a fi izolaţi înainte (în produse cum ar fi berea şi 
pâinea). Dacă, totuşi, amidonul este degradat de enzima glucoziltransferază (CGT - Cyclodextrin 
Glucosil Transferase), produsul primar al lanţului splitat suferă o reacţie intramoleculară ftră 
participarea moleculelor de apă. Se formează compuşi ciclici cu legături 1,4-a-glicozidice, cunoscuţi 
sub denumirea de ciclodextrine [18,35-39] (figura 2.2). 

r : V > 

r : V > 

> 
V > 

> 
V > 

Dextrine 

or-Amilazâ 
yCidodextrin glucozil 

transferazâ (CGT) 

Amidon 

O 
O 
O o o o o 

Ciclodextrine 

Figura 2.2. Formarea dextrinelor aciclice şi ciclice din amidon 

Ciclodextrinele sunt o familie de trei oligozaharide ciclice produse industrial în cantităţi mari şi câteva 
mai rare ce apar în cantităţi mici [18,20,39]. Cele trei ciclodextrine mai importante sunt substanţe 
cristaline, omogene şi nehigroscopice, care au o formă de inel cu aspect toroidal, construite din unităţi 
glucopiranozice. a-Ciclodextrina, cunoscută şi ca a-dextrină Schardinger, ciclomaltohexoză, 
ciclohexaglucan, ciclohexaamiloză, a-CD, ACD şi C6A, este compusă din şase unităţi 
glucopiranozice. y9-Ciclodextrina, cunoscută de asemenea ca )5-dextrină Schardinger, 
ciclomaltoheptoză, cicloheptaglucan, cicloheptaamiloză, yS-CD, BCD, C7A, conţine şapte unităţi 
glucopiranozice, iar ^^ciclodextrina, ;<-dextrină Schardinger, ciclomaltooctoza, ciclooctaglucan, 
ciclooctaamiloză, y-CD, GCD şi C8A, conţine opt astfel de unităţi (figura 2.3). 

un^ HO 
aCD fiCD yCD 

Figura 2.3. Structura a-, fi- şi >^ciclodextrinei. 
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S-a demonstrat prin calcule de energie conformaţională că nu se pot forma ciclodextrine cu mai puţin 
de şase membri în inel din motive sterice. Omologi superiori, cum ar fi şi //-ciclodextrina, au 
fost obţinuţi de către Pulley şi French [18]. 

Ca o consecinţă a conformaţiei atomului de carbon Ci a unităţii glucozilpiranozice, toate grupele 
secundare hidroxil sunt situate pe una din cele două suprafeţe marginale ale inelului, iar cele primare 
pe cealaltă. Cavitatea este linearizată de către legăturile de hidrogen cu oxigenul glicozidic. Perechile 
de electroni neparticipanţi ai punţii de oxigen glicozidic sunt îndreptaţi spre interiorul cavităţii, 
producând o densitate mare de electroni şi oferindu-i acesteia un caracter de bază Lewis. Grupul Ci-
OH al unei unităţi glucopiranozice poate forma legătură de hidrogen cu grupul C3-OH al unităţii 
glucozilpiranozice vecine. în molecula de ciclodextrină se formează o centură secundară din legăturile 
de hidrogen, rezultând o structură rigidă [40-43]. Figura 2.4 ilustrează caracteristicile structurale ale 
ciclodextrinelor iar în figura 2.5 sunt prezentate dimensiunile moleculare ale celor trei ciclodextrine 
principale (a-, şi yCD). Când este implicată în formarea unor complecşi de incluziune, ciclodextrină 
este mai degrabă un con trunchiat decât cilindru. 

Cavitate nepolară Hidroxili secundari 

Hidroxili primari 

Figura 2.4, Schema structural-funcţională a ciclodextrinelor. 
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Figura 2.5, Dimensiunile moleculare ale ciclodextrinelor. 

2.2.1.2. Derivaţi ai ciclodextrinelor 

Ciclodextrinele pot fi modificate prin: 
substituţia unuia sau a mai multor atomi de hidrogen ai hidroxililor primari şi/sau 
secundari (esteri, eteri, glucozil-ciclodextrine); 
sustituţia unuia sau a mai multor hidroxili primari/secundari (deoxi, halogeno, amino etc.); 
splitarea uneia sau mai multor legături C2-C5 prin oxidare periodată (dialdehid-
ciclodextrina sau, după reducere, eteri coroană). 
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5-au obţinut astfel derivaţi alchilaţi (cu radicali metil, etil, propil, alil, benzii, tritil, hidroxialchil etc.), 
derivaţi acilaţi (cu radicali acetil, benzoil, tosil, mesil, cinamoil, glutaril, laurii), esteri cu acizi 
anorganici (sulfaţi, azotaţi, fosfaţi), derivaţi cu azot (ce conţin grupări amino, alchilamino, azido, 
imidazolil, piperidil, adenil, histaminidil, piridil etc.), derivaţi halogenaţi (6-deoxi-6-
cloro/bromo/iododerivaţi, mono(3-deoxi-3-iodo)derivaţi), 6-deoxiderivaţi, derivaţi cu sulf (eteri 
sulfopropilici, deoximercaptoderivaţi, deoxitioglicolaminoderivaţi, ciclodextrine conectate prin punţi 
disulfidice), silii derivaţi (ce conţin grupări dimetilsilil, trimetilsilil, /-butildimetilsilil etc.), di- sau 
oligomeri ai ciclodextrinelor (oligomeri conţinând punţi azobenzenice, stilbenice, derivaţi de eteri 
coroană etc.), derivaţi Cs-carboxilaţi sau carboximetilaţi, carbonaţi şi carbamaţi, glucozil-
ciclodextrine, derivaţi de ciclodextrine cu unităţi alterate de D-glucoză [18,20,30,44-79]. 

Oxidarea completă a grupelor hidroxil primare se poate realiza în prezenţa dioxidului de azot (N2O4) 
sau prin oxidare catalitică cu 02/Pt, cu obţinerea derivaţilor total carboxilaţi corespunzători, a-
Ciclodextrin-6-carboxaldehida a fost obţinută prin două metode [80]. Prima implica conversia 6-0-
tosil derivatului intermediar în 6-azidă cu azidă de sodiu, apoi fotoliza la mono-(5-formil-5-demetil-6-
deoxi)-a-ciclodextrină. A doua cale apelează la reducerea catalitică a 6-azidei de mai sus pentru a 
obţine amina corespunzătoare, care a fost este dezaminată oxidativ la tratarea cu ninhidrină în soluţie 
apoasă de bicarbonat de sodiu. Modificări selective ale funcţiunilor hidroxil primare pot fi realizate în 
vederea obţinerii derivaţilor mono-, di-, tri-, tetra- şi poli-Ce-substituiţi, ca şi amestecuri de produse 
C6-substituite. Obţinerea multor ciclodextrine monoalchilate a fost realizată utilizând un intermediar 
mono-6-trifenilmetilic (tritil), a cărui sinteză originală a fost descrisă de Melton şi Slessor [80]. în mod 
asemănător a fost preparată 6-0-monotoluensulfonil-a-ciclodextrina prin esterificarea a-ciclodextrinei 
liofilizate în piridină. De asemenea, au fost raportate [80] şi sintezele derivaţilor a- şi )9-ciclodextrinei 
în care funcţiunile hidroxil primare sunt substituite cu tosil, mesil sau alţi esteri arilsulfonici. S-au 
obţinut derivaţi de a- şi )0-ciclodextrină în care grupele hidroxil primare au fost modificate selectiv 
prin două metode, una care implică activarea selectivă a hidroxilului primar prin intermediul unei sări 
trifenilfosfoniu şi apoi transformare în azidă iar a doua, indirectă, presupune perbenzoilarea funcţiei 
hidroxil şi apoi deprotejarea funcţiei alcool primar. Derivaţii de ciclodextrine parţial substituiţi, 
menţionaţi mai sus, au fost utilizaţi pentru sinteza unei varietăţi mari de amino-, azido- şi halogeno-
derivaţi, precum şi ai unor derivaţi de ciclodextrine cu derivaţi de imidazol, porfirină, piridină cu 
grupe funcţionale prin reacţii nucleofile cu reactanţi potriviţi [80]. Cu randamente bune s-au obţinut şi 
6-bromo-6-deoxi-derivaţii şi 6-deoxi-derivaţii a-, >0- şi y^ciclodextrinei. Produşii bromuraţi şi formilaţi 
corespunzători au fost deformilaţi pentru a obţine 6-bromo-6-deoxi-derivaţii ciclodextrinelor, care au 
fost utilizaţi drept precursori în obţinerea produşilor 6-deoxi corespunzători [80]. S-a descoperit, de 
asemenea, o metodă pentru monoacilarea grupelor hidroxil secunare din ciclodextrine. Această metodă 
implică formarea unui complex de incluziune a ciclodextrinei cu molecule oaspete de tipul esterilor 
arilici care conţin la grupa esterică restul acil necesar, ceea ce permite obţinerea derivatului 
monosubstituit în 2 sau 3 al ciclodextrinei [80]. 

Compuşii ce conţin două sau mai multe unităţi de ciclodextrină legate prin legături covalente se 
numesc ciclodextrin-polimeri. Aceşti polimeri se obţin prin reticularea inelelor ciclodextrinelor sau 
prin legarea ciclodextrinelor de alţi polimeri [18]. 

2.2.1.3. Proprietăţile şi caracterizarea ciclodextrinelor 

împachetarea moleculară a ciclodextrinei în cristalele tip reţea apare în unul din următoarele două 
moduri [18,21,75]: structura tip colivie sau structură tip canal. în structura tip canal, moleculele de 
ciclodextrină sunt aranjate una deasupra celeilalte, ca şi monedele suprapuse. "Moleculele oaspete" 
sunt încapsulate în canalele formate de cavităţile aliniate liniar (figura 2.6). Aceste aranjamente mai 
pot fi de tipul „cap-coadă" sau "cap-cap". 
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Figura 2.6, Reprezentarea schematică a aranjamentelor tip canal, zig-zag şi mtercalat 

în structurile cristaline aparţinând tipului colivie, cavitatea unei singure molecule de ciclodextrină este 
blocată pe ambele părţi de molecule de ciclodextrine adiacente, producând astfel cavităţi izolate. în 
acest tip de aranjament moleculele de ciclodextrină pot fi împachetate reticular de tipul zig-zag (cel 
mai des întâlnit la a-, >0- şi ^^ciclodextrine) sau de tip intercalat. 

Ciclodextrinele pot prezenta mai multe forme cristaline [18,21]. Astfel, a-ciclodextrina poate avea trei 
forme cristaline diferite (a-ciclodextrina-6H20 forma I, a-ciclodextrina-âHiO forma 11 şi a-
ciclodextrina-7,5H20 forma III). Toate structurile de /î-ciclodextrină-12H20, y0-ciclodextrină l IH2O şi 
;^ciclodextrină-13,3H20 sunt de tip zig-zag. în a-ciclodextrină-6H20 doar două molecule de apă sunt 
izolate în interiorul cavităţii, iar celelalte 4 molecule sunt în afară. Hidratul de /^-ciclodextrină are două 
forme cristaline: y8-ciclodextrina-12H20 şi yS-ciclodextrina-1 IH2O. Diferenţa structurală dintre cele 
două forme este bazată în principal pe distribuţia dezordonată a moleculelor de apă din cavitatea fi-
ciclodextrinei. în >^ciclodextrina l3H20 sunt incluse 5,5 molecule de apă. Inelul ;^ciclodextrinei este 
oarecum distorsionat de la structura ortogonală regulată. 

Ciclodextrinele nu prezintă grupe reducătoare terminale. în general, ele prezintă reacţiile caracteristice 
zaharurilor nereducătoare. Hidroliza parţială acidă a ciclodextrinelor conduce la glucoză şi la o serie 
de malto-zaharide aciclice. Această serie este completată de oligozaharide ce conţin tot atâtea unităţi 
de glucoză cât ciclodextrinele originale. Stabilitatea inelului la hidroliza acidă este de două până la de 
cinci ori mai mare, funcţie de temperatură şi aciditate, decât cea a dextrinelor aciclice. Deschiderea 
ciclului, prin splitarea primei legături glicozidice, este un proces mai lent decât hidroliza malto-
oligozaharidelor astfel formate. 

La iradierea cu raze a ciclodextrinelor /? şi papare în special splitarea legăturilor 1,4-a-glucozidice. 
Mecanismul este însă diferit de cel al hidrolizei acide. Nu s-a observat formarea glucozei, principalii 
produşi fiind maltohexozele, malondialdehida şi acidul gluconic. 

2.2.1.4. Metode de analiză a ciclodextrinelor 

Au fost propuse numeroase metode cromatografice pentru determinarea analitică a ciclodextrinelor 
[18,81-84]. Cea mai veche metodă cromatografică este cromatografia pe hârtie care necesită un timp 
îndelungat 2-25 ore, în timp ce metodele moderne cum este HPLC (High Performance/Pressure Liquid 
Chromatography) necesită doar 10-15 min [39,55,78,79,85]. De asemenea, cromatografia în strat 
subţire este o metodă convenabilă pentru determinarea ciclodextrinelor. Metoda recomandată, cea mai 
exactă şi mai rapidă, pentru determinarea ciclodextrinelor este HPLC. Determinarea ciclodextrinelor 
prin gaz-cromaografie necesită o atenţie deosebită la derivatizare [18]. 

Metodele fotometrice de analiză sunt rapide dar nu specifice. Deoarece ciclodextrinele nu prezintă 
absorţie decât în domeniul UV îndepărtat (190 nm), determinarea rapidă a conţinutului de 
ciclodextrină prin fotometrie este posibilă doar în prezenţa unui indicator complexabil, determinarea 
fiind puternic dependentă de pH şi de concentraţia de ciclodextrină [18]. 
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Ciclodextrinele mai pot fi separate şi determinate semicantitativ prin electroforeză pe gel de 
poliacrilamidă [86]. De asemenea, au fost propuse metode de dozare prin voltametrie ciclică şi 
spectroscopie RNfN [45,87-89]. 

2.2.1.5. Obţinerea şi degradarea enzimatică a ciclodextrinelor 

Una dintre proprietăţile importante ale ciclodextrinelor este rezistenţa lor recunoscută la enzimele 
hidrolizante pentru amidon [18,90-92]. Acestea sunt complet rezistente faţă de /?-amilază, deoarece ele 
nu conţin grupări susceptibile terminale pe care să le atace această enzimă. Deoarece a-amilazele 
atacă în interiorul moleculei şi nu necesită grupări libere terminale, acestea sunt capabile să hidrolizeze 
ciclodextrinele, de obicei într-o proproţie mai mică. 

Enzima implicată în obţinerea ciclodextrinelor este ciclodextrin glucozil transferaza (CGT) sau a-1,4-
glucan-4-glucozil transferaza (ciclizată), prescurtată şi ca CTG (enzima Ciclodextrin-Trans-
Glucozidaza), care este produsă de o gamă variată de microorganisme [18,35-38]. Această enzimă 
poate cataliza degradarea amidonului la ciclodextrine; de asemenea poate cataliza reacţiile de cuplare 
şi disproporţionare. Ciclodextrinele pot fi obţinute industrial doar prin conversia enzimatică a 
amidonului, utilizându-se enzima CGT. Villiers a fost primul care a descris prepararea ciclodextrinei 
în 1891, cultivând amilobacter {Clostridium butiricum) pe amidon. în 1903 Schardinger a descris 
microorganismul Bacillul macerans care în prezent este cea mai studiată sursă pentru enzima CGT. 
Există şase bacterii esenţiale cunoscute drept producătoare de CGT extracelular. Pentru scopuri 
industriale se utilizează două tulpini: Bacillus macerans şi Alkalophilic bacillus No 38-2. 

2.2.1.6. Obţinerea, proprietăţile, caracterizarea şi analiza complecşilor ciclodextrinelor 

Caracteristica cea mai importantă a ciclodextrinelor o reprezintă capacitatea acestora de a forma 
compuşi de incluziune cu o mare varietate de compuşi fară a forma legături covalente 
[39,49,54,55,82,85,88,93-110]. 

S-au elaborat diferite teorii cu privire la formarea compuşilor de incluziune, plecând de la ideea că 
legătura dintre ciclodextrine şi molecula oaspete este bazată pe: eliberarea unei "energii înalte" din 
cavitate, asocierea unui oaspete nepolar cu cavitatea nepolară (interacţiune hidrofobă), eliberarea 
tensiunii de conformaţie în inel, forţe van der Waals, legături de hidrogen, interacţiuni dipol-dipol, 
forţe de dispersie London [18]. în majoritatea cazurilor, la procesul de complexare participă colectiv o 
parte din forţele enumerate. 

Din moment ce diametrul cavităţii unei ciclodextrine variază în funcţie de numărul de unităţi de 
glucoză din inel, selectarea unei ciclodextrine de mărime apropiată de parametrii geometrici ai 
moleculei oaspete este de importanţă majoră în formarea complexului de incluziune. Formarea 
complecşilor nu necesită întotdeauna includerea în întregime a moleculei oaspete în cavitatea 
ciclodextrinei. Chiar şi moleculele foarte mari pot fi complexate, atâta timp cît ramificaţiile lor, 
indiferent de lungime, se potrivesc în cavitatea ciclodextrinei [18,111]. 

Un alt factor de care depinde formarea complexului este polaritatea. Moleculele organice insolubile în 
apă sau greu solubile în apă sunt candidate bune datorită interacţiunii hidrofobe favorabile. Datorită 
naturii nepolare a cavităţii, părţile organice ionice în general nu se leagă de ciclodextrine. Materialele 
amfotere pot fi excepţii [18]. 

Reacţiile de complexare se desfăşoară în mod obişnuit în prezenţa unui solvent: apa. Apa favorizează 
formarea complecşilor pe baza interacţiunilor hidrofobe. Câteodată este necesară utilizarea acizilor 
organici pentru a dizolva moleculele oaspete, însă posibilităţile de alegere a solvenţilor sunt limitate 
datorită posibilităţii lor de a intra în competiţie cu molecula oaspete în vederea ocupării cavităţii 
ciclodextrinei, sau în vederea formării unui compus ternar. Din acest motiv se preferă moleculele mici, 
polare şi folosirea unei cantităţi minime de solvent [18] (de exemplu, metanol sau acetonă). 

Mecanismul de formare al compuşilor de incluziune poate fi explicat, în mediul apos, astfel (figura 
2.7): 
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Figura 2,7, Mecanismul formării compusului de mcluziune în mediul apos 

Reacţia este o succesiune de echilibre care conduc la formarea supramoleculei compusului de 
incluziune mai mult sau mai puţin solubil în apă. Viteza de formare a supramoleculei este guvernată 
de o constantă Ki, constanta de stabilitate, caracteristică tendinţei compusului de incluziune de a 
disocia el însuşi în prezenţa apei [18,44,100]. 

Termenul de compus de incluziune a fost introdus de Schlenk în 1950. Mai există însă şi alţi termeni 
utilizaţi în literatura de specialitate, cum ar fi aduct, clatrat, compus molecular, criptat şi complex de 
incluziune [18,30]. Considerând faptul că între gazdă şi oaspete nu se stabilesc legături covalente, 
echilibrul de asociere-disociere în soluţie fiind cea mai importantă caracteristică a asocierii de tip 
gazdă-oaspete, termenul de complex de incluziune (sau complex al ciclodextrinei) pare să fie cel mai 
potrivit pentru astfel de compuşi. în figura 2.8 este reprezentată schematic formarea complexului de 
incluziune al ciclodextrinei. 
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Figura 2,8, Reprezentarea schematică a formării complexului de incluziune al ciclodextrinei; p-xilenul este molecula 

oaspete, iar cercurile reprezintă moleculele de apă. 

în principiu, nu este necesară prezenţa vreunui solvent pentru formarea complexului, însă complexarea 
se realizează de obicei în prezenţa apei, procesul fiind mult mai rapid atunci când formarea 
complexului apare în soluţie. Prezenţa unui solvent deshidratant favorizează separarea produsului 
cristalin. 

Prepararea complecşilor de incluziune este simplă. Cele mai obişnuite procedeuri sunt: 

• agitarea unei soluţii apoase de ciclodextrină (rece sau caldă, neutră, acidă sau alcalină în 
funcţie de natura oaspetelui, pentru a preveni ionizarea acestuia), cu molecula oaspete sau cu 
soluţia acestuia. Acest lucru se poate realiza şi prin utilizarea unui solvent obişnuit, miscibil 
sau nemiscibil. Molecula oaspete este în general adăugată soluţiei calde de ciclodextrină. 
Echilibrul este atins printr-o agitare intensă şi apoi răcire uşoară timp de câteva ore. 
Conţinutul de moleculă oaspete nu poate fi mărit prin repetarea acestui proces, cum ar fi 
reîncălzirea şi răcirea. Stabilitatea complexului ciclodextrinei depinde puternic de temperatură, 
disocierea putând fi considerată completă peste 80X [18]. S-a stabilit că ciclodextrinele nu 
trebuie să fie complet dizolvate; agitarea compusului oaspete într-o suspensie de ciclodextrină 
conduce la complexare completă în 2-24 de ore la temperatura ambiantă. Procesul poate fi 
urmărit la microscop: cristalele de ciclodextrină tipice şi cristalele sau picăturile compusului 
oaspete dispar şi se formează cristale noi dispersate foarte fin, cu aspect amorf Natura 
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cristalină a acestora poate fi evidenţiată prin cristalografie de raze X iar metodele general 
utilizate nu pot releva dacă produsul este un amestec mecanic sau un complex de incluziune 
real [18]. 

• metoda prin "mixare''; în acest caz se utilizează puţină apă, iar ciclodextrina nu este dizolvată, 
fiind amestecată ca pastă la care se adaugă o cantitate mică de apă în care a fost adăugat 
oaspetele fară alt solvent sau cu o cantitate mică de etanol în care a fost suspendat compusul 
oaspete [18]. în soluţie apoasă de derivaţi de ciclodextrine foarte solubili complexarea poate fi 
realizată prin simplă agitare cu compusul oaspete sau prin agitare energică până la atingerea 
solubilităţii maxime. Compusul oaspete nedizolvat este îndepărtat prin filtrare sau centrifugare 
şi soluţia apoasă limpede este evaporată la sec sub vid sau, preferabil, prin răcire-uscare 
(freeze-drying) [18]. 

• prin topirea compusului oaspete şi amestecarea cu ciclodextrina fin mărunţită. în astfel de 
cazuri trebuie să existe un mare exces de compus oaspete şi după răcire acest exces trebuie 
îndepărtat printr-o spălare foarte atentă cu un solvent care complexează foarte greu. Este 
preferabilă sublimarea la vid; această metodă este practic restrânsă la compuşii oaspete ce 
sublimă, ca în cazul mentolului [18]. 

Pulberea microcristalină obţinută prin amestecarea ciclodextrinei cu un compus potenţial oaspete în 
soluţie, în suspensie sau în pastă, nu prezintă garanţia formării unui complex de incluziune omogen în 
adevăratul sens al cuvântului. Pentru determinarea formării complecşilor de incluziune se realizează 
studii de dicroism circular UV, fiuorescenţă, spectroscopie RMN (atât în soluţie cât şi în stare solidă), 
reactivitate sau fenomene catalitice, polarografie, permeaţie de gel, cromatografie de lichide de înaltă 
performanţă, spectrometrie de masă, activitate superficială, concentraţie critică micelară, difuziune, 
titrare potenţiometrică, determinare a coeficienţilor de partiţie, vitezei de partiţionare, permeabilitate 
prin membrane, titrare conductometrică etc. 

Determinarea cantitativă a conţinutului de compus oaspete poate fi realizată prin metode analitice 
curente cum ar fi spectrometria UV, cromatografia de gaze, HPLC sau, în cazul uleiurilor volatile, prin 
simpla măsurare a cantităţii de ulei din distilat. 

Metodele termoanalitice [18,111,112], în special EGA (Evolved Gas Analysis - analiza dezvoltării de 
gaze) şi TG/DTG (Termogravimetrie/Termogravimetrie diferenţială), sunt potrivite pentru 
determinarea faptului dacă un produs este cu adevărat un complex. Aceste metode permit determinarea 
faptului dacă substanţa oaspete suferă sau nu anumite modificări înaintea degradării termice a 
ciclodextrinei (250-300°C). Aceste modificări pot fi evaporare, descompunere, oxidare, topire sau 
tranziţie polimorfa. 

Termogravimetria (TG) şi Termogravimetria Diferenţială (DTG) [113-119] furnizează date cantitative 
privind pierderea de masă odată cu creşterea temperaturii. Ciclodextrinele încep să se descompună 
peste 250X, astfel că se pot urmări complexările cu toate substanţele care se vaporizează sau se 
descompun cu eliberarea produselor volatile sub această temperatură. 

Calorimetria de Scanare Diferenţială (DSC) este o măsură a variaţiei cantităţii de căldură eliberată sau 
absorbită de probă în timpul unui program de temperatură şi a fost utilizată în principal pentru studiul 
complexării unor medicamente cum ar fi unii derivaţi de acid salicilic, diclofenac, sulfametizol sau 
bifonazol [113,117,118,120-125]. 

Analiza Eliberării de Gaz (EGA) [112] reprezintă măsurarea specifică a vitezei evoluţiei gazelor sau 
vaporilor ce părăsesc proba în timpul unui program de temperatură. Sunt detectate volatilele 
necomplexate şi toate substanţele organice ce rezultă la descompunerea termică, cu excepţia apei. 
Substanţele complexate în general nu sunt eliberate şi nu se descompun până când nu este distrusă 
structura ciclodextrinei. 

Substanţele uşor volatile cum sunt solvenţii, uleiurile volatile aromatizante etc. pot fi îndepărtate 
cantitativ prin uscarea produsului înjur de 100°C (la presiune atmosferică sau sub vid). Sublimare în 
vid este potrivită doar în cazul substanţele sublimabile, care pot fi studiate foarte eficient prin această 
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metodă. Compusul oaspete necomplexat poate fi recuperat cantitativ din sistemul de răcire în timp ce 
compusul oaspete este foarte puternic legat. 

Cromatografia în strat subţire poate fi, folositoare pentru verificarea formării complexului, întrucât 
valorile Rf sunt alterate considerabil de complexare [39,110,126]. 

TAS-cromatografia ('Thermomikro-Abtrenn-Transfef' und ^'Auftragsver-fahren von Substanzen", 
aplicarea şi transferul substanţelor prin separare termomicro) este o tehnică ce furnizează informaţii 
privind complexarea diferiţilor componenţi în cazul unui sistem aromatizant multicomponent. Se pun 
câteva miligrame de complex într-un tub de probă împreună cu silicagel umed sau cu amidon capabil 
să elibereze vapori de apă. Capătul deschis al tubului este conectat la o capilară care are ataşată la 
celălalt capăt o plăcuţă de cromatografie în strat subţire. Tubul este încălzit uşor şi odată cu încălzirea 
probei se deplasează şi plăcuţa cromatografică. Vaporii de apă eliberaţi vor antrena substanţele volatile 
care vor fi adsorbite pe placa cromatografică. în cazul compuşilor de incluziune, componenţii oaspete 
vor fi eliberaţi la temperaturi destul de ridicate [18]. 

Termofractografia este similară metodei TAS. în această tehnică ambele capete ale tubului sunt 
deschise şi în loc de vapori de apă se utilizează un curent continuu de azot pentru transportul 
substanţelor volatile pe placa cromatografică înainte de developare. Automatizarea deplasării plăcii (ca 
funcţie de temperatură) conduce la cromatograme semicantitative, în care compuşii necomplexaţi sunt 
decelaţi la temperaturi între 40'' şi 120T. Cei complexaţi apar în domeniul 120-260°C. Această 
metodă este utilă în special în cazurile în care complexabilitatea diferiţilor componenţi din produsul 
multicomponent, cum este cazul extractelor aromatizante naturale, este diferită [18,126]. 

Cromatografia de gaz pirolitică este similară metodelor descrise mai sus. Se utilizează fie o conectare 
continuă, fie etapizată, la cromatograf, ce permite detectarea compuşilor volatili şi conduce la date 
cantitative ca funcţie de temperatură [18]. 

Tehnicile de spectroscopie IR, mult utilizate în caracterizarea substanţelor organice solide, nu sunt în 
general potrivite pentru detectarea compuşilor de incluziune. Benzile corespunzătoare ciclodextrinei se 
modifică doar în mică măsură în urma formării complexului şi numai când fracţiunea de compus 
oaspete conţinută în complex este mai mică de 25%. Benzile ce ar putea fi atribuite moleculei oaspete 
sunt uşor mascate de benzile datorate ciclodextrinei şi de apa de cristalizare prezentă [18,124]. 

Analiza structurală prin cristalografie de raze X este cea mai bună metodă pentru detectarea formării 
complexului [18,20,109,127,128]. Se poate stabili o relaţie geometrică precisă între moleculele 
oaspete şi gazdă şi se pot identifica interacţiunile. Această tehnică este însă prea complicată pentru o 
utilizare de rutină. 

în cazul compuşilor nesaturaţi formarea complexului poate fi indicată de consumul de oxigen, măsurat 
prin metoda Warburg. Când molecula oaspete este complexată, consumul de oxigen este considerabil 
mai scăzut decât în cazul compusului liber [18]. 

2.2.2. Polizaharide 
2.2.2.1. Agar 

Agarul a fost descoperit în Japonia la mijlocul secolului al 17-lea, iar termenul japonez '"kanten", ce 
desemnează acest produs, înseamnă "cer rece" şi se referă la vemea rece existenă în zonele montane de 
unde se obţinea acest produs [129]. 

Agarul este un poligalactozid coloidal hidrofil uscat, extras din algele roşii din clasa Rhodophyceae. 
Acesta este format din unităţi de D-galactoză şi 3,6-anhidro-L-galactoză, fiind un amestec de agaroză, 
componentul de gelifiere, un polizaharid neutru (figura 2.9a), şi agaropectină, un polizaharid ionic 
negelifiant, în care unele resturi de D-galactoză sunt înlocuite cu resturi de 4,6-0-(l-carboxietiliden)-
D-galactoză (cetal al acidului piruvic), iar unele resturi de 3,6-anhidro-L-galactoză sunt substituite de 
resturi de L-galactoză sulfat (figura 2.9b) [23,31]. 
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Figura 2.9. Unităţi din structura agarozei (a) şi agaropectinei (b) 

2.2.2.2. Alginaţi 

Alginaţii au fost descoperiţi pentru prima dată de către E.C.C. Stanford în 1881; acesta a descoperit 
procesul de extracţie alcalină al unui material vâscos, denumit „algin", din anumite alge, urmat apoi 
precipitarea acestora cu acizi minerali [129]. 

Alginaţii reprezintă un grup de polizaharide naturale, extrase din algele brune, cele mai cunoscute 
fiind Laminaria hyperborea, Macrocystis pyrifera şi Ascophyllum nodosum. Alginaţii sunt săruri ale 
unui copolimer ce conţine unităţi de acid anhidro-(l->4)-^-D-manuronic şi acid L-guluronic (figura 
2.10). 
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Figura 2,10, Structuri bloc în alginaţi (G - rest guluronat, M - rest manuronat). 

2.2.2.3. Carrageenani 

Carrageenanii reprezintă un component al matricii intracelulare din diverse specii de alge roşii 
{Chondrus crispus), acestea fiind utilizate în China încă din anul 600 î.Hr. Această clasă de compuşi 
hidrocoloizi este formată din mai multe tipuri de carrageenani (de exemplu k, i şi A), care sunt 
polizaharide liniare compuse prin alternarea reziduurilor galactozidice legate y9(l->3) şi a(l-^4). 
Unitatea de bază care se repetă în aceşti compuşi este carrabioza (o dizaharidă). Reziduurile sunt 
legate de obicei l->4, însă apar şi grupări 3,6-anhidro (figura 2.11). Structura de bază este substituită 
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la nivelul grupelor hidroxil, de obicei sulfatate în poziţiile 2 şi 4 pentru resturile /y(l->3)-n-
galactozidice, în timp ce în resturile a(l-^4)-D-galactozidice apar grupări 2-sulfat, 6-sulfat, 2,6-
disulfat, 3,6-anhidro şi 3,6-anhidro-2-sulfat [129]. 

CK 

O H I 

O H 

Figura 2,11, Unitatea de bază care se repetă în carrageenani. 

2.2.2.4. Gumă gellan 

Guma gellan este un produs de fermentaţie al bacteriei Pseudomonas elodea; este un polizaharid 
extracelular care se poate obţine în două forme: substituit şi nesubstituit. Masa moleculară a acestui 
heteropolizaharid anionic liniar este aproximativ 0.5 MDa, fiind compus din unităţi monozaharidice de 
glucoză, acid glucuronic şi ramnoză în raport molar de 2:1:1. Unitatea de bază repetitivă în guma guar 
este un tetrazaharid conţinând unităţile de mai sus (figura 2.12), care pot sau nu să fie substituite cu O-
acetil de obicei în poziţiile 6 ale resturilor glucozidice, sau cu 3-O-L-gliceril în poziţiile 2 ale acestor 
resturi. Guma gellan se foloseşte cu preponderenţă în industria alimentară, cosmetică şi în medicină, 
pentru obţinerea mediilor biologice, a mediilor de cultură pentru tesuturi şi a gelurilor deodorante, 
[129]. 
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Figura 2,12, Unitatea tetrazaharidică repetitivă din guma gellan. 

2.2.2.5. Pectine 

Pectinele sunt polimeri naturali care se găsesc în foarte multe plante, cu o incidenţă apropiată cu cea a 
amidonului şi celulozei. Aceşti carbohidraţi au fost descoperiţi în secolul al 18-lea de către Vauquelin 
(1790), iar Braconnot i-a caracterizat pentru prima dată drept componentele active din fructe 
responsabile pentru formarea gelului. în scopuri comerciale pectinele se extrag din coaja de citrice sau 
din pulpa de mere [39,129]. 

Generic, pectinele şi substanţele pectice sunt heteropolizaharide consituite în principal din resturi de 
acid galacturonic şi esteri metilici ai acestuia. O clasificare a acestor compuşi este următoarea [129]: 

> Substanţe pectice: derivaţi carbohidraţi coloidali complecşi din plante care conţin o proporţie 
însemnată de unităţi de acid anhidrogalacturonic, grupările carboxil libere ale acestor unităţi 
putând fi esterificate parţial cu grupări metil, respectiv neutralizate cu una sau mai multe tipuri de 
baze; 

> Protopectine: substanţe pro-pectice insolubile în apă, care la hidroliză controlată conduc la 
pectine şi acid pectinic; 

> Acizipectinici: acizi poligalacturonici coloidali ce conţin o proporţie neglijabilă de esteri metilici; 
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> Pectină (sau pectine): sunt acei acizi pectinici solubili în apă, cu un conţinut variabil de grupări 
ester metilice şi un grad de neutralizare potrivit pentru formarea de geluri; 

> Acid pectic: termen generic atribuit substanţelor pectice compuse în principal din acid 
poligalacturonic coloidal, liber de grupări esterice metilice; 

> Protopectinază: enzima care converteşte protopectina în produşi solubili; se mai numeşte 
pectozinază sau propectinază; 

> Pectinesterază (PE) sau pectin polimetilesterază: este o enzimă ce catalizează hidroliza 
legăturilor esterice ale substanţelor pectice cu obţinerea acidului pectic şi a metanolului; 

> Poligalacîuronază (PG) sau pectin poligalacturonază: este o enzimă ce catalizează hidroliza 
legăturilor glicozidice existente între resturile galacturonidice din substanţele pectice; 

> Pecrinază: termen utilizat frecvent pentru desemnarea amestecurilor de glucozidază şi enzime 
pectice. 

Pectinele comerciale sunt formate în principal din acid poli-a(l->4)-D-galacturonic, parţial esterificat 
cu metanol, conţinând între 200 şi 1000 unităţi (figura 2.13). 
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Figura 2.13, Principalele unităţi din moleculele pectinelor 

2.2.2.6. Derivaţi de celuloză 

Celuloza este una dintre cele mai abundente substanţe organice din natură, reprezentând aproximativ o 
treime din lumea vegetală. Principalii constituenţi cunoscuţi sub denumirea generică de ''celuloză'' 
sunt celuloza, hemiceluloza (polizaharide de tipul xilanului şi mananului) şi ligninele (principalii 
constiuenţi din plante cu rol de schelet). 

Celuloza este un polimer liniar format din resturi de D-glucoză conectate prin legături y5(l->4)-D-
glicozidice, care sunt aranjate în unităţi repetitive de celobioză (figura 2.14). 

Figura 4,6. Molecula de celuloză. 

2.2.2.7. Exudate polizaharidice 

Dintre exudatele utilizate în special în industria alimentară sunt de amintit gumele arabică, tragacanth 
şi karaya. Guma arabica este un exudat natural din copacul de acacia (Acacia senegal L.), care se 
găseşte în diferite zone africane, Australia, India şi America, fiind utilizat în special în industria 
alimentară ca stabilizant pentru diverse băuturi şi emulsii. Tragacanth este un exudat din speciile 
Astragalus, care se găsesc în principal în sud-vestul Asiei, care se utilizează în stabilizarea diferitelor 
produse condimentare sau dresinguri pentru slate. Guma karaya este cunoscută şi ca gumă streculia şi 
este un exudat uscat din copacii Sterculia urens, care se găsesc în centrul şi nordul Indiei, Senegal, 
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Mali şi Pakistan; se utilizează în special în dresinguri şi sosuri alimentare, produse lactate şi de 
patiserie, pentru deserturi reci şi unele produse din carne [129]. 

2.2.2.8. Gume din seminţe 

Gumele din seminţe sunt în principal galactomanani, existând trei tipuri importante din punct de vedre 
comercial: guma din boabe de locust {Ceratonia siliqua), ce se găseşte în regiunile mediteraneene, 
guma guar, care este un extract hidrocoloidal din două plante leguminoase {Cyamopsis tetragonoluhus 
şi Cyamopsis psoraloides) şi se găseşte în nord-vestul Indiei sau în Pakistan, şi guma tara din planta 
Caesalpiuia spinosa, originară din Ecuador, Peru şi Kenya. Toate aceste gume sunt folosite cu 
preponderenţă în industria alimentară cu rol de îngroşanţi pentru diverse sisteme alimentare apoase, 
produse instant, îngheţate sau produse lactate fermentate [129]. 

2.2.3. Lipide 
Cele mai utilizate lipide în protejarea şi eliberarea controlată a diverşilor compuşi organici sunt 
lipozomii [1-6,130-132]. Lipozomii sunt microsfere ce conţin cavităţi libere în interior, rezultate prin 
asamblarea fosfolipidelor cu apă. Membrana acestora este formată din două sau mai multe straturi 
duble lipidice, concave, care conţin o parte din faza apoasă în care sunt suspendate. Datorită 
caracterului amfifil al fosfolipidelor şi al organizării de tip "închis" al acestora, lipozomii pot 
încapsula molecule hidrofobe în membrana dublu strat, sau compuşi hidrofili în cavitatea apoasă 
internă, ca dealtfel şi substanţe amfifile. 

Aceste proprietăţi speciale au generat numeroase aplicaţii ale lipozomilor lipidici ca: 

> Modele pentru membrane biologice; 

> Vehicule pentru transportul medicamentelor. 

Medicamentele pot interacţiona cu lipozomii în diverse moduri în funcţie de solubilitatea şi polaritatea 
acestora; ele pot fi inserate în regiunea bistrat lipidică, intercalate în regiunea grupelor polare 
exterioare, adsorbite pe suprafaţa membranei, ancorate printr-un lanţ hidrofob sau încapsulat în 
compartimentul apos interior (figura 2.15). 

Natura lipidelor şi metodele de preparare a lipozomilor determină caracteristicile fizice şi chimice ale 
acestora. Determinarea parametrilor structurali (organizarea dublului strat lipidic, numărul mediu de 
lamele per lipozom, diametrul mediu şi distribuţia diametrelor, volumul intern) este esenţială pentru 
utilizarea lor ca transportatori de medicamente [4]. 

Primii lipozomi erau de tip multilamelar şi se obţineau prin interacţiunea lipidelor cu apa în proporţii 
şi condiţii bine stabilite. Lipozomii de ultimă generaţie sunt cei unilamelari, de caracteristici bine 
definite, a căror obţinere industrială reprezintă secrete tehnologice. Metodele generale sunt de 
evaporare în fază inversă, pentru lipozomii unilamelari de dimensiuni mari, sau prin ultrasonare pentru 
lipozomii unilamelari de dimensiuni reduse [4]. 

Analiza lipozomilor se face prin difracţie de raze X, microscopie electronică, ultracentrifugare 
analitică, sedimentare-fracţionare, cromatografie de excluziune (gel cromatografie), ultima având ca 
variantă şi o metodă performantă, cromatografie de excluziune de înaltă performanţă (HPSEC - High 
Performance Size Exclusion Chromatography) [4,5]. 
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Figura 2,15, Reprezentarea schematică a lipozomilor unilamelari (1) şi a poziţiilor compuşilor încapsulaţi (2-8). Markerii 
hidrofobi sunt localizaţi în special în lanţurile acil ale stratului dublu; compuşii amfifili sunt inseraţi între grupările polare de 

la capete, iar compuşii solubili în apă se găsesc în mediul apos intern sau extern (2). Moleculele de surfactanţi, care sunt 
amfifile, se partiţionează între stratul dublu lipidic şi mediul apos (3). Polimerii hidrosolubili de diverse mase moleculare pol 
fi încapsulaţi (4), ancoraţi (5) sau legaţi covalent (6). Situsurile de interacţiune ale diferitelor medicamente, proteme sau alte 
macromolecule biologice (7,8) sunt: moleculele solubile în apă pot fi introduse în stratul apos interior al lipozomilor sau pol 

fi legate în stratul dublu; moleculele amfifile se orientează în stratul dublu; proteinele transmembranare străpung stratul 
dublu. 

2.2.4. Polimeri sintetici 
Datorită faptului că biocapsulele sol-gel au demonstrat funcţionalitatea biologică a acestora, s-au 
studiat diferite matrici polimerice, în special pentru încapsularea proteinelor, enzimelor etc. Cele mai 
importante clase de astfel de polimeri sunt: răşinile epoxi şi epoxi-aminice, polimerii vinilici, spumele 
poliuretanice şi elastomerii siliconici [133]. 

2.2.4.1. Răşini epoxidice 

Răşinile epoxidice sunt polimeri flincţionalizaţi utilizaţi pentru imobilizarea covalentă a proteazelor, 
esterazelor, lipazelor, glucozidazelor, liazelor, oxidoreductazelor şi a altor enzime [19,133,134]. 

Răşinile epoxidice se formează prin deschiderea cu reticulare a ciclurilor epoxi ale macromoleculelor 
ce le conţin, cum ar fi polimeri ai epiclorhidrinei cu bisfenol A, polimeri glicidilacrilici sau metacrilici, 
polietilenglicoli conţinând resturi glicidil terminale sau glicerol-propoxilaţi. Astfel, sistemele ce conţin 
un singur component, împreună cu un catalizator aminic, conduc la matrici având homopolimeri ca 
bază. Amestecurile de doi componenţi cu amine multifuncţionale ca şi catalizatori conduc la matrici 
având copolimeri ca bază [133]. 
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H . N — ^ NH, 

Soluţie de proteină, proteină cnstale 
sau proteină pulbere 

POLIMERIZARE 

Figura 2.16. Formarea sistemelor compozite omogene şi heterogene cu răşini epoxi. 

2.2.4.2. Polimeri vinilici 

Necesitatea de imobilizare a biocatalizatorilor fară afectarea funcţiei catalitice a determinat 
descoperirea diferiţilor polimeri care să îndeplinească aceste condiţii. S-au obţinut astfel polimeri 
stirenici, acrilici/metacrilici, copolimeri polimetilmetacrilat / butilacrilat în polietilenglicol (pentru 
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tirozinază), poliglicidil-metacrilat / hidroxietilmetacrilat / polietilenimină (pentru P-glucozidază), 
grafit / poliglicidilmetacrilat / 2-hidroxietilmetacrilat / polietilenimină (pentru glucozoxidază) etc 
(figura 2.17,) [133]. 

Initialor de polimerizare 
(peroxid de benzoii, azoizobutironltril. 
persutfat de amoniu, dorura feroasa etc.) 

Monomen 
(acetat de vmil. metacrilat de 2-hidroxielil. 
metacniat de metil, acrilat de hexil etc ) 

V / NH ] 

H 

Figura 2,17, Formarea biocompozitelor proteine-polimeri vinilici. 

Are loc mai întâi solubilizarea proteinei în solvenţi organici (toluen, cloroform, hexan) în prezenţa 
polimerilor de tip polietilenglicol, polistiren, sau solubilizare prin formarea unor complecşi proteină-
agent de suprafaţă (surfactant), după care urmează reticularea. 
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2.2.4.3. Poliuretani 

Poliuretanii sunt polimeri ce conţin gruparea uretanică rezultată în procesul de poliadiţie a 
diizocianaţilor. 

Pentru obţinerea matricilor de încapsulare se folosesc prepolimeri poliuretanici (figura 2.18), care 
conduc la spume poliuretanice ce pot încorpora diferite proteine (amiloglucozidază, 
acetilcolinesterază, butilcolinesterază, organofosforhidrolază) [133]. 

HO, 

H' nO^ ^ ^O^ 

O. 

Polieter-polioli (pe bază de glicerol, pentaeritritol etc.) 

i ^ Y V o o 
Poliester-polioli Poliol-esteri cu grupări terminale aminice 

HO 

Pollsiloxanl cu grupări terminale 
hidroxietoxipropil 

ÔH / O ^ / 
Polisiloxani cu grupări terminale 

aminopropil 

OCN 

Polieter-policarbamati cu grupări terminale izocianat 

NCO 

OCN ro^i 
6 O 

Polisiloxan-diuree cu grupări terminale izocianat 

NCO 

Figura 2.18. Exemple reprezentative de prepolimeri organici şi silicon-organici utilizaţi în fabricarea copolimerilor 
poliuretanici. 

2.2.4.4. Polimeri siliconici 

De departe, cei mai interesanţi şi de actualitate polimeri utilizaţi ca matrici de încapsulare sunt 
polimerii siliconici biocompatibili, datorită toxicităţii lor foarte scăzute, a stabilităţii excelente in vivo 
şi a rezistenţei mari la degradare biologică şi fizică [133]. 

Se pot distinge două tipuri de polimeri siliconici: polimeri siliconici în care prepolimerii liniari şi/sau 
ramificaţi polialchilsilicaţi sunt condensaţi cu macromeri silanolici (elastomeri siliconici) şi polimeri 
siliconici rezultaţi prin hidrosililarea vinilsiloxanilor cu polimeri dimetilsiloxanici cu capete vinilice 
(cauciucuri siliconice reticulate). 
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2.3. APLICAŢII ALE MICRO- ŞI NANOINCAPSULÂRII 

2.3.L Aplicaţii în domeniul alimentar 
Din clasa oligozaharidelor s-au descoperit o serie de noi compuşi funcţionali alimentari, cu potenţial 
de protejare a biomoleculelor din mediul alimentar, respectiv de eliberare progresivă a acestora, în 
special a aromelor alimentare. Multe dintre aceste zaharuri au proprietăţi benefice sănătăţii umane, ele 
nefiind cancerigene şi prezentând valori calorice reduse. De asemenea, joacă şi rolul de "gazdă" în 
sensul stimulării selective a creşterii şi/sau măririi activităţii uneia sau a unui număr limitat de specii 
bacteriene care se găsesc în colon, benefice sănătăţii umane, (efect prebiotic) [75]. Se utilizează în 
general în băuturi răcoritoare sau alcoolice, în lapte praf pentru copii, patiserie, produse de panificaţie, 
iaurturi şi alte produse lactate. Subclasele de oligozaharide de acest tip sunt galacto-oligozaharidele, 
lactuloza şi lactozaharoza, fructo-oligozaharidele, palatinozo(izomaltulozo)-oligozaharidele, glucozil-
zaharoza, malto-oligozaharidele, gentio-oligozaharidele, oligozaharidele din soia, xilo-oligozaharidele 
şi oligozaharidele ciclice (ciclodextrinele). 

Dintre oligozaharide, doar cele ciclice au avut un impact deosebit atât în domeniul alimentar, cât şi în 
celelate domenii adiacente, cum sunt cel farmaceutic şi cosmetic. în domeniul alimentar principalele 
aplicaţii sunt în stabilizarea aromelor, modificarea gustului şi atenuarea mirosurilor neplăcute, 
respectiv îmbunătăţirea calităţii alimentelor. 

Utilizarea directă în alimentaţie sau la procesare a materiile prime vegetale şi animale aromatizante 
prezintă o serie de inconvenienţe: prepararea şi prelucrarea lor este în mod obişnuit laborioasă; 
materiile prime nu au compoziţie constantă, conţinutul lor de aromă depinde de recoltare, prelucrare, 
sort şi locul de creştere al produsului; produşii naturali pot adesea să conţină contaminanţi 
microbiologici şi, uneori, infectări parazite; conţinutul lor în aromă scade în timpul stocării şi poate, de 
asemenea, să implice o modificare nedorită a raportului dintre componenţi; depozitarea este adesea 
limitată şi poate conduce la probleme serioase datorate spaţiului necesar, temperaturii, umidităţii etc. 

începând din a doua jumătate a secolului trecut aceste probleme au fost rezolvate în parte prin 
utilizarea oleorezinelor condimentare sau a uleiurilor esenţiale. Oleorezinele sunt obţinute prin 
extracţia cu solvent a condimentelor iar uleiurile esenţiale prin antrenare cu vapori de apă. Aceste 
produse au fost acceptate de industria alimentară încă din anii 1970, iar producţia şi consumul acestora 
în anii următori au crescut. Oleorezinele şi uleiurile esenţiale sunt în general transformate în produse 
sub formă de pulbere prin amestecarea cu săruri, zaharuri sau amidon, sau prin microîncapsulare în 
gumă arabica, derivaţi de celuloză sau amidon [4]. Astfel de produse pulbere oferă producătorilor 
alimentari o formulare standardizată, curată, ce poate fi dozată, comparativ cu produsul neîncapsulat, 
greu de dozat şi de compoziţie variabilă. 

Cea mai utilizată bază pentru obţinerea pulberilor aromatizante este dextrina [4]. Deşi aceasta este 
ieftină şi netoxică, este foarte higroscopică, ceea ce reprezintă un dezavantaj considerabil. 
Ciclodextrinele şi complecşii acestora nu sunt higroscopici, caracteristică foarte importantă, în special 
în condiţii de umiditate ridicată, de exemplu la tropice. Al doilea mare dezavantaj al pudrelor 
aromatizante este acela că ingredientul activ este distribuit pe o suprafaţă destul de mare. Acest lucru 
conduce la o deteriorare rapidă prin volatilizare, oxidare, descompunee etc. Produsele 
microîncapsulate nu se deteriorează în acest mod, dar acestea sunt adesea scumpe şi necompetitive. 
Principalele avantaje ale utilizării complecşilor ciclodextrinelor în alimentaţie sunt 
[1,18,24,25,34,81,82,87,108-1 10,135-137]: protecţia ingredientului (ingredienţilor) activ împotriva 
oxidării, reacţiilor induse de lumină, distrugerii, descompunerii determinate de căldură, pierderii prin 
volatilizare, sublimare; eliminarea sau reducerea mirosurilor şi gusturilor neplăcute, a contaminării 
microbiologice, a componentelor fibroase sau a altor componente nedorite, a higroscopicităţii; 
avantaje tehnologice privind stabilitatea, compoziţia standardizată, dozarea simplă şi mânuirea uşoară 
a pulberilor uscate, reducerea costurilor de ambalare şi stocare, procesare tehnologică mult mai 
economică, reducerea costurilor de laborator. 

Gustul )S-ciclodextrinei nu poate fi detectat în complex şi el nu va afecta, deci, nici aroma, nici textura 
alimentului în care a fost utilizat. La scară mondială se utilizează un număr mare de complecşi 
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aromatizanţi. Alimentele sunt preparate conform unor reţete convenţionale, astfel că în aceste produse, 
unul sau mai multe condimente pot fi înlocuite cu complecşii corespunzători ai ciclodextrinelor. 
Utilizarea complecşilor aromatizanţi ai ^-ciclodextrinei în formularea supelor deshidratate pare 
promiţătoare, unele cercetări preliminare indicând un număr mare de aplicaţii posibile. Ceaiul de 
slabă calitate poate fi aromatizat prin amestecarea frunzelor de ceai cu cantităţi diferite de complecşi ai 
)ff-ciclodextrinei cu bergamot, iasomie, lămâie sau mentă. Complexul granulat poate fi adăugat fie 
direct în săculeţii cu ceai, fie poate fi preamestecat şi procesat cu frunzele de ceai înainte de 
împachetare. Se poate realiza şi adăugarea separată a )9-ciclodextrinei şi a principiilor aromatizante 
volatile, cum ar fi mentolul. Dacă se utilizează această metodă, de exemplu, la bomboane, poate fi 
prevenită pierderea de aromă în timpul procesării. De asemenea, chewing gum poate fi amestecată cu 
complecşii aromatizanţi pulbere, de exemplu cu complex mentă-yS-ciclodextrină, mult mai uşor decât 
cu aromatizantul lichid original. Sub formă de complex, aroma se menţine un timp mai îndelungat în 
chewing gum şi menţine gustul mult mai intens şi un timp mai îndelungat. Biscuiţii obţinuţi cu 
complex aromă de unt-y9-ciclodextrină îşi menţin aroma chiar şi după două luni de stocare. Biscuiţii 
martor, obţinuţi doar cu unt, îşi pierd aroma după doar două săptămâni. La adăugarea de complex 
aromă de unt-)9-ciclodextrină la îngheţată apare o îmbunătăţire a gustului acesteia [18,21,22,29,82,138-
140]. 

Domeniile posibile de aplicare a complecşilor aromatizanţi sunt [18,22]: utilizări casnice (aceşti 
complecşi simplifică mult gătitul şi furnizează posibilitatea alegerii gusturilor şi aromelor; sub formă 
de produse dispersante, de exemplu tablete conţinând diverse arome, acestea vor ocupa un loc restrâns 
şi vor putea fi stocate pentru un timp mai îndelungat fară pierderea ingredienţilor activi); în industria 
alimentară (prin eliminarea procesării manuale a unor materii prime, lucrul şi suprafaţa de stocare vor 
fi diminuate; transportul va fi simplificat, pierderile la stocare pot fi înlăturate şi se poate obţine o 
mare varietate de gusturi pentru produsele alimentare; se pot obţine gusturi şi arome identice, 
indiferent de zonă, prin utilizarea produselor standard; în spitale pentru alimentele dietetice (prin 
reducerea consumului de produse fibroase şi cu conţinut de seminţe, care irită tractul gastro-intestinal; 
diverse arome apetisante pot fi utilizate pentru obţinerea unor alimente destinate unor pacienţi cu 
dietă; majoritatea problemelor de digestie nu sunt cauzate de aroma ca atare, ci de materialele de 
transport, de obicei de natură vegetală); în alimente cu came şi în conserve (complecşii cu 
ciclodextrine sunt produse aromatizante stabile de compoziţie constantă). 

Adăugarea de ciclodextrine sau a complecşilor corespunzători ai acestora la produsele alimentare 
poate conduce adesea la modificarea favorabilă a unor proprietăţi fizice importante cum ar fi 
higroscopicitatea, stabilitatea emulsiei, textura etc [1,18,24,25,34,81,82,87,108-110,135-137]. 

y9-Ciclodextrina prezintă un gust dulce slab, valoarea pragului de detecţie situându-se între 0.039% şi 
0.27%, iar cel de recunoaştere între 0.11% şi 0.52% [18]. La utilizarea y9-ciclodextrinei în procesarea 
alimentelor gustul dulce al acesteia nu poate fi ignorat, gradele de dulce ale zaharozei şi yS-
ciclodextrinei fiind aditive. S-au efectuat studii privind reducerea gradului de amar, dulce sau acru al 
unor compuşi naturali cum ar fi stevozidul, rubozozidul, zaharina, chinina, cafeina, xiloza sau unii 
acizi organici, însă doar în primele două cazuri s-a observat o atenuare eficientă a intensităţii gustului 
respectiv [18]. 

Rezultate semnificative s-au obţinut în cazul utilizării ciclodextrinelor pentru stabilizarea alimentelor. 
Stabilitatea emulsiilor, higroscopicitatea şi stocabilitatea pot fi îmbunătăţite în multe cazuri prin 
adăugarea de ciclodextrine componentului alimentar sau alimentului. O compoziţie solidă, 
farmaceutică sau alimentară, conţinând zaharuri şi aminoacizi, primeşte în timp în culoare brună şi se 
întăreşte [2,18,57,141-147]. Acest lucru poate fi prevenit prin încorporarea în aceste compoziţii de 
oligo- sau polizaharide, cum ar fi dextrinele, amidonul sau ciclodextrinele, în cantităţi de peste 40% şi 
conţinut de apă de cel mult 3%. încapsularea moleculară determină astfel izolarea celor două specii 
(zaharide şi aminoacizi) şi în consecinţă reduce posibilitatea apariţiei compuşilor reacţiei Maillard 
(succesiune de reacţii paralele şi consecutive, ce au loc în special la temperaturi ridicate) [148-155]. 

Gelatinizarea este o caracteristică importantă a amidonurilor şi a unor produse conţinând amidon cum 
este cazul fainii. Temperatura de gelatinizare, puterea de gonflare a granulelor de amidon, viscozitatea 
pastei formate sunt proprietăţi importante care pot fi modificate de prezenţa ciclodextrinelor. 
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Adăugarea de 1.5% ^-ciclodextrină conduce la creşterea puterii de gonflare şi a solubilităţii granulelor 
de amidon din grâu, în special după filtrarea fracţiunii amilozice. Viscozitatea rezultată a pastelor de 
amidon creşte în acest mod de aproximativ patru ori. După degresarea făinii efectul ciclodextrinei se 
reduce simţitor, acest lucru datorându-se, probabil, distrugerii complecşilor lipidici ai amidonului [18]. 

Polîzaharidele au fost utilizate de foarte mult timp în microîncapsularea unor componente alimentare 
[32,129,156]. 

Introducerea de agar în concentraţii de 0.05-0.85% în diferite produse din brânză a condus la 
îmbunătăţirea stabilităţii acestor produse. Agarul se mai foloseşte pentru obţinerea unor produse solide 
prin gelifierea unor creme sau produse lactate, care pot fi dizolvate în ceai sau cafea fierbinte, 
respectiv în procesul de limpezire a vinului în concentraţii de 0.05-0.15%, sau în obţinerea unor 
produse de tip vegetarian, ca agent de coacere pentru cereale, în scopul obţinerii deserturilor 
neamidonoase, în obţinerea salatelor aspic şi a budincilor, jeleurilor din fructe şi a gemurilor [129]. 

Cele mai multe aplicaţii ale alginaţilor s-au raportat în industria alimentară, în texturizarea unor 
produse din fructe, prepararea unor geluri, extrudarea unor proteine, mărirea duratei de depozitare a 
cartofilor, în obţinerea unor budinci pe bază de lapte, în stabilizarea îngheţatelor şi a altor produse 
lactate, în conservarea peştelui şi a unor produse din carne, de tipul sosurilor. De asemenea, alginaţii 
au fost folosiţi cu succes în obţinerea chipsurilor de cartofi, în îmbunătăţirea calităţii la extrudarea 
spaghetelor şi macaroanelor, respectiv în conservarea vitaminei A în margarine [129]. 

Carrageenanii se folosesc cu preponderenţă în industria alimentară sub formă de pudră sau produse 
instant ce se adăugă laptelui sau unor produse lactate pentru mărirea calităţii şi stabilităţii acestor 
produse, ca gelifiant pentru soluţii apoase, în stabilizarea grăsimilor, ca modificator reologic pentru 
diverse produse alimentare (cum ar fi unele produse din peşte) [129]. 

Guma gellan are aplicaţii mai reduse în domeniul alimentar, una dintre acestea fiind în obţinerea unor 
filme şi materiale de acoperire pentru diverse produse alimentare [129]. 

Pricipalele utilizări ale pectinelor sunt pentru obţinerea gemurilor şi jeleurilor; de asemenea, se 
utilizează în obţinerea diferitelor tipuri de glazuri alimentare sau în obţinerea unor sorturi de iaurt cu 
fructe [129]. Pectinele au fost utilizate recent pentru microîncapsularea tanazei, enzimă responsabilă 
de hidroliza taninurilor [157]. 

S-au obţinut o serie de derivaţi de celuloză, de tipul metil-celulozei, metil-hidroxipropil-celulozei, 
hidroxipropil-celulozei, carboximetilcelulozei cu diverse aplicaţii în special în domeniul alimentar 
[129]. S-au mai încercat încapsulări ale unor acizi fitici ca agenţi de regularizare a concentraţiei 
lipidice[158]. 

Lipidele cele mai utilizate în domeniul încapsulării sunt lipozomii [1,4], însă în sfera alimentară 
aceştia şi-au găsit mai puţine aplicaţii. Totuşi, lipozomii au fost utilizaţi pentru eliberarea controlată a 
proteinazelor cu scopul îmbunătăţirii dezvoltării aromelor unor tipuri superioare de brânză, pentru 
încapsularea unor faze apoase alimentare în scopul reducerii presiunii de vapori. S-au propus noi 
aplicaţii ale acestora în microîncapsularea unor enzime alimentare, antioxidanţi, aromatizanţi 
nevolatili, coloranţi alimentari şi vitamine [1]. 

Polimerii sintetici sunt utilizaţi în special pentru microîncapsularea proteinelor, dar aplicaţiile în 
domeniul alimentar sunt foarte limitate; există aplicaţii doar ca materiale de acoperire pentru protecţia 
unor lipide, proteine sau zaharide împotriva factorilor din mediu [133]. 

2.3.2. Aplicaţii în domeniul farmaceutic 
Dintre numeroasele substanţe din clasa oligo- şi polizaharidelor ce pot forma micro- sau nanocapsule 
cu unele medicamente, ciclodextrinele satisfac cel mai bine condiţiile impuse la obţinerea unor 
specialităţi farmaceutice [3,18,49,51,53-55,57,85,92,94-98,141-146,159-169]. Dealtfel, sunt singurele 
substanţe cu proprietăţi de "gazdă", obţinute la scară industrială, ce se pot utiliza la prepararea 
medicamentelor ce se administrează oral, rectal sau dermic. 
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Formarea compusului de incluziune a unui medicament conduce la modificarea proprietăţilor fizice şi 
chimice ale acestuia, modificări ce prezintă următoarele avantaje [18]: componenţii lichizi pot fi 
transformaţi într-o formă cristalină, convenabilă, pentru producerea de tablete, cu miros şi gust mascat; 
se pot amesteca componenţi incompatibili dacă unul din ei este protejat prin incluziune; se 
îmbunătăţeşte stabilitatea termică şi chimică a medicamentelor; se măreşte disponibilitatea biologică a 
medicamentelor greu solubile. Compuşii de incluziune ai /?-ciclodextrinei cu unele medicamente uşor 
volatile sau sublimabile constituie o metodă de protejare eficientă. 

Incluziunea în ciclodextrină poate asigura protecţie împotriva descompunerii induse de lumină [18]. 
Anumiţi compuşi sau sisteme naturale, cum ar fi, de exemplu, uleiurile din plante medicinale, nu pot fi 
păstrate timp îndelungat, chiar în fiole închise, datorită descompunerii şi polimerizării componenţilor 
de bază. în stare inclusă în ciclodextrină, acestea pot fi depozitate şi folosite perioade îndelungate de 
timp. 

Dintre polizaharide, agarul a fost utilizat pentru obţinerea de filme peliculogene cu conţinut de 
antibiotice solubile în apă, utilizate în avicultură [129], în obţinerea culturilor de microorganisme, în 
special în vederea separării unor enzime specifice sau în procese de imunoizolare pentru diverse 
transplanturi de celule [35,170]. 

în domeniul medical, de un interes aparte se bucură utilizarea alginaţilor, de obicei în sisteme 
compozite, în microîncapsularea celulelor utilizate pentru trasplanturi imunoizolate, de exemplu în 
transplantul de celule Langerhans sau hepatocite la şobolani şi chiar la om (alginat-polilisină, sau 
alginat-poli-L-lisină-poli(etilenimină)) [9,10]. 

De asemenea, alginaţii pot fi utilizaţi în microîncapsularea proteinelor, enzimelor şi chiar a AND-ului, 
în scopul protejării acestor biomacromolecule şi eliberării controlate a lor, cu menţinerea activităţii 
biologice a acestora [11,14]. S-a reuşit astfel încapsularea albuminei şi albuminei serice bovine (BSA), 
a genei CD40L, a factorului de creştere celular endotelial şi a cei epidermal, a fibrinogenului, gamma-
globulinei, peroxidazei din hrean, insulinei, mioglobinei, ovalbuminei, interleukinei-2 [11]. 

în domeniul facmaceutic lipozomiî îşi găsesc cele mai multe aplicaţii [2-8,130-132,171,172], o 
problemă majoră fiind însă stabilitatea acestora în fluxul sanguin. S-au obţinut lipozomi stabilizaţi, 
care sunt vezicule clasice cărora le-au fost ataşate resturi polimerice, fie pe o singură parte, fie pe 
ambele părţi ale acestora (lipozomi Stealth) [129]. Aceşti lipozomi stabilizaţi au aplicaţii în 
încapsularea unor medicamente anticancer (antracicline), antifungice, antivirale sau a unor antibiotice 
[2,3,5-7,130]. 

Dintre polimerii sintetici, copolimerii poliuretan-siliconici sunt la ora actuală utilizaţi cu succes în 
obţinerea organelor umane artificiale sau implanturilor; de asemenea, există un interes deosebit în 
dezvoltarea de biomateriale rezistente, care să fie implementate pentru procese biologice in vivo şi care 
să fie rezistente acţiunii agenţilor patogeni [173-177]. De exemplu, lumbrokinaza şi hirudina 
recombinată au fost imobilizate în copolimeri poliuretanici şi utilizate pentru construcţia valvelor 
artificiale pentru inimă, materialul prezentând un efect anti-trombotic. Tot în această direcţie s-au 
obţinut filme compozite bioactive sau tuburi biomedicale cu conţinut de imunoglobulină [133]. 

2.3.3. Aplicaţii în domeniile cosmetic, agricol, zootehnic şi al tutunului 
Produsele cosmetice reprezintă un domeniu important de utilizare a oligo- şi polizaharidelor 
[18,139,178,179] fară nici o limitare toxicologică. Acestea servesc la prepararea pulberilor şi pastelor 
pentru dinţi, a deodoranţilor şi antisepticelor, a emulsiilor cosmetice, pentru stabilizarea lăptişorului de 
matcă, ca agent de despumare, la prepararea complecşilor parfumaţi pentru pulberi de spălare, la 
pastele de amidon sub formă de spray, la parfumuri fumigene, parfumuri solide şi preparate de baie 
precum şi la lumânările parfumate. 

Compuşii de incluziune ai oligo- şi polizaharidelor îşi găsesc largi aplicaţii în agricultură [18,180-182] 
sub forma pesticidelor condiţionate şi ca agenţi de coacere a fructelor şi legumelor. 
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Pesticidele (insecticidele, fungicidele, ierbicidele, regulatorii de creştere) sunt utilizate sub formă 
condiţionată în solide umectabile, pudre, tămâi şi produşi granulaţi, sau sub formă de lichide ca soluţii, 
emulsii, suspensii. Compuşii de incluziune ai pesticidelor cu ciclodextrină, fiind substanţe 
microcristaline uşor solubile, pot fi utilizaţi atât la condiţionarea solidelor, cît şi a suspensiilor apoase 
concentrate. 

Cum etena prezintă o importanţă deosebită în regnul vegetal, similară cu a unor hormoni în regnul 
animal, s-au preparat compuşi de incluziune ai acesteia cu ciclodextrină, cu utilizări eficiente în 
agricultură 

Vitaminele solubile în grăsimi îşi pierd activitatea în timpul stocării prin izomerizare, oxidare sau alte 
procese chimice şi fizice. Această problemă este valabilă şi la medicamente, dar ea este mult mai 
importantă în preparatele vitaminice aplicate la creşterea animalelor în zootehnie. Metoda uzuală de 
stabilizare a vitaminelor este microîncapsularea cu gelatină sau cu alte materiale similare. 

Aroma de tutun este utilizată în amestec direct cu tutunul. Bineînţeles, în timpul procesării şi stocării, 
substanţele aromate volatile se pot pierde. Sub forma unui complex de incluziune cu ciclodextrină 
aceste substanţe rămân fixate şi neschimbate din punct de vedere structural până când sunt eliberate în 
urma aprinderii (arderii). 

Complexul format din nicotină cristalină cu y0-ciclodextrina poate fi utilizat cu succes la ţigarete cu 
filtru. Filtrul de celuloză impregnat cu )0-ciclodextrină poate reţine o cantitate destul de mare de 
nicotină şi gudron din fumul filtrat [18]. 
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3. CONTRIBUŢII PROPRII 

3.1. INTRODUCERE 

o problemă majoră la ora actuală este protejarea diverşilor compuşi bioactivi (şi nu numai) împotriva 
acţiunii factorilor degradanţi (aer/oxigen, lumină/radiaţii UV, umiditate etc.) din mediul înconjurător, 
din mediul alimentar (matricea alimentară), din mediile biologice etc. în unele medii există 
posibilitatea introducerii unor agenţi antioxidanţi (de obicei compuşi de sinteză din clasa fenolilor 
împiedicaţi steric), tendinţa fiind aceea de a se apela la agenţi antioxidanţi naturali, cu toxicitate 
redusă, ce sunt adăugaţi mediilor amintite, sau preexistă în aceste matrici [8,39,183-206]. Unii 
compuşi de oxidare ai moleculelor bioactive pot conduce, în momentul acumulării în organismul 
uman, la apariţia diverselor boli, dintre care cele cu efecte negative majore sunt bolile neoplazice 
(diversele forme de cancer). Dintre compuşii de oxidare rezultaţi, sau care generează radicalii liberi în 
organism (responsabili de reacţiile in vivo care conduc la diverse forme de mutageneză), 
hidroperoxizii şi epoxizii ocupă un loc aparte din punct de vedere al toxicităţii, aceştia fiind extrem de 
activi atât în sintezele chimice, cât şi în corpul uman, legându-se de AND, ARN sau de proteine 
[207,208]. Sunt activi în special epoxizii liniari (cum este cazul celor rezultaţi la epoxidarea acizilor 
graşi nesaturaţi), care pot penetra uşor membranele celulare şi pot ajunge mai uşor la ţintele din 
interiorul acestor celule, alchilând în special AND-ul. în plus faţă de aceste efecte, epoxizii acizilor 
graşi pot conduce la inflamări ale pielii sau la eczeme alergice [209]. Se cunoaşte, de asemenea, că 
limonen-dioxidul, un compus ce poate apare uşor la oxidarea în aer a uleiurilor volatile de citrice sau a 
altor biosisteme de tipul uleiurilor volatile cu conţinut de limonen, prezintă activitate neoplazică [209]. 

în prezentul studiu privind protejarea şi eliberarea controlată a compuşilor bioactivi, ne-am îndreptat 
atenţia asupra stabilităţii termice a acizilor graşi nesaturaţi şi a posibilităţilor de protejare a acestora în 
matrici oligozaharidice. De asemenea, studiile au fost extinse şi în sfera protejării prin nanoîncapsulare 
a uleiurilor volatile din plante aparţinând claselor Dicotyledonatae, Monocotyledoneae şi Pinatae. Ca 
matrici de încapsulare s-au utilizat ciclodextrinele, principalele aspecte studiate în acest sens fiind [39-
43,178,210-218]: 

• Nanoîncapsularea acizilor graşi nesaturaţi (acizii oleic, linoleic, linolenic) în a- şi /?-
ciclodextrină, respectiv studiul stabilităţii acestora împotriva factorilor degradanţi din mediu 
(temperatură, aer, umiditate); complecşii obţinuţi au fost analizaţi prin DSC (calorimetrie de 
scanare diferenţială), iar identificarea componenţilor şi determinarea compoziţiei acestora în 
probele neîncapsulate şi în cele recuperate prin extracţie repetată din complex cu hexan, s-a 
realizat prin GC-MS, după derivatizare. Componenţa şi compoziţia probelor dergradate de 
acizi graşi neîncapsulaţi sau recuperaţi din complecşii degradaţi, s-au determinat în mod 
similar. 

• Modelarea moleculară a interacţiunii acizilor graşi studiaţi cu a- şi )3-ciclodextrina în scopul 
evaluării energiei de interacţiune şi compararea rezultatelor teoretice cu cele experimentale 
(obţinute prin DSC); în acest sens s-a realizat modelarea moleculară a ciclodextrinelor 
utlizând programe de mecanică moleculară, analiza conformaţională şi modelarea moleculară 
a acizilor graşi utilizaţi pentru identificarea conformaţiei de energie minimă, conformaţie 
utilizată în continuare la modelarea interacţiunii dintre cele două componente ale complexului; 
diferenţa dintre suma energiilor celor două componente ale complexului, considerate separat, 
şi energia complexului a reprezentat energia de interacţiune teoretică, ce a fost corelată cu 
energia de interacţiune determinată experimental din analiza DSC (pe baza diferenţelor dintre 
alura curbelor calorimetrice pentru complex şi pentru componentele pure, analizate separat). 

• Nanoîncapsularea uleiurilor volatile de plante din clasele Dicotyledonatae (18 uleiuri volatile), 
Monocotyledoneae (un ulei volatil) şi Pinatae (6 uleiuri volatile) în )9-ciclodextrină şi analiza 
multivariată (analiza componentelor principale-PCA) a rezultatelor obţinute; complecşii 
obţinuţi au fost analizaţi prin termogravimetrie, iar uleiurile volatile proaspete (neîncapsulate) 
şi cele recuperate din complecşi prin extracţie repetată în hexan au fost analizate prin GC-MS 

BUPT



Universitatea "Politelinica" din Timişoara - Teză de Doctorat 31 

pentru identificarea şi determinarea concentraţiei componenţilor. Datele de gaz cromatografie 
(concentraţiile procentuale ale componenţilor din uleiurile proaspete şi recuperate) au fost 
utilizate într-o abordare originală ca date de intrare în analiza statistică multivariată PCA, 
pentru determinarea similarităţilor dintre probele studiate (clasificare în funcţie de familia sau 
clasa botanică, respectiv în funcţie de provenienţa uleiului volatil-proaspăt sau recuperat din 
complex) şi a componentelor importante pentru aceste clasificări. 

• Aplicarea industrială a unor nanocapsule obţinute cu uleiuri volatile provenind din familia 
Rutaceae (ulei volatil de lămâie şi de portocale) în produse de patiserie şi aprecierea efectelor 
prin rezultatele analizei senzoriale ale acestora. 

3.2. NANOCAPSULE ACIZI GRAŞI/CICLODEXTRINE 
(REZULTATE ŞI DISCUŢII) 

3.2.L Nanocapsule acid oleic/a- şi /^-ciclodextrină 
Principalele faze de lucru au fost: obţinerea nanocapsulelor prin metoda în soluţie, analiza DSC a 
acestora, analiza GC-MS a probelor neîncapsulate sau a celor recuperate din complex prin extracţie 
repetată în hexan, după o prealabilă derivatizare la esterii metilici (pentru acizi) sau la acetali şi cetali 
(pentru aldehide şi cetone), degradarea probelor de acid neîncapsulate sau a capsulelor la 50-150°C în 
prezenţa aerului atmosferic, recuperarea prin extracţie succesivă a componentelor degradate din 
complex, derivatizarea probelor şi analiza GC-MS a acestora. Identificarea componenţilor s-a realizat 
prin mai multe metode paralele: compararea automată a spectrelor de masă cu cele din baza de date 
NIST-National Institute of Standards and Technology (300 de mii de compuşi) prin două metode 
(algoritmul PBM-Probability-Based Matching, dezvoltat la Corneli University de McLafferty şi 
colaboratorii, respectiv algoritmul NIST MS Search), calcularea indicilor de retenţie Kovats (indicii 
Kovats-KI s-au obţinut prin interpolarea timpilor de retenţie în graficul KI V5 timp de retenţie pentru 
alcanii liniari C8-C20 analizaţi în aceleaşi condiţii) şi compararea acestora cu cei obţinuţi pentru 
compuşii etalon (în cazul commpuşilor pentru care s-au deţinut etaloane) (vezi Partea experimentală). 

în urma procesului de complexare s-au obţinut randamente totale ridicate, cel mai bun fiind pentru 
complexul acid oleic/)9-ciclodextrină (86%). Complexul cu a-ciclodextrină a fost obţinut cu un 
randament puţin mai scăzut (72.6%), probabil datorită unei solubilităţi mai mari a acestui complex în 
soluţia etanol-apă utilizată pentru complexare. 

Pentru stabilirea compoziţie exacte a acidului oleic utilizat şi evaluarea ulterioară a compuşilor de 
degradare, s-a realizat analiza GC-MS a unei probe de acid gras. Concentraţia de acid oleic în probă a 
fost de aproape 99% (exprimată ca ester metilic), pe lângă acesta mai apărând şi unii compuşi de 
impurificare cum ar fi acizii caproic. Ce (0.01%), oenantic, C7 (0.01%), caprilic, Cg (0.02%), 
pelargonic, C9 (0.024%), caprinic, C,o (0.005%), miristic. Cu (0.01%), palmitic, C,6 (0.14%), dar şi 
unii acizi dicarboxilici, acizi cy-oxocarboxilici şi câţiva compuşi de degradare (în urme) a acidului 
oleic, rezultaţi probabil la stocare (la 4 X ) şi la manipulare (la 20-25''C). în figura 3.1 este prezentată 
gaz cromatograma acidului oleic derivatizat iar în tabelul 3.1 sunt trecute concentraţiile componenţilor 
identificaţi pe baza spectrelor MS (figura 3.2 şi Anexa 1, figurile A1.1-A1.8) şi indicii de retenţie 
corespunzători. 
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Figura 3.1. Gaz cromatograma din analiza GC-MS pentru acidul oleic derivatizat (mărire de 50 ori pentru observarea 
picurilor corespunzători impurităţilor). 
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(replib) 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester 
Figura 3.2. Spectrul MS experimental (sus) şi din baza de date NIST (jos) pentru acid oleic, C|81, derivatizat. 
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După complexarea acidului oleic cu a- sau ^-ciclodextrină şi recuperarea acestuia prin extracţii 
succesive în hexan s-a detectat o concentraţie scăzută de oleat de etil (pe lângă oleatul de metil 
majoritar rezultat la derivatizare), care a fost format probabil în procesul de încapsulare în soluţie 
etanol-apă. Concentraţia acidului oleic (sub forma esterului metilic) după recuperarea din complexul 
cu a-ciclodextrină a fost de 98.7%, iar cel din complexul cu /î-ciclodextrină de 99.5%. Oleatul de etil a 
avut o concentraţie de 1.2% în primul caz şi de 0.3% în cel de-al doilea. în figurile 3.3 şi 3.4 sunt 
prezentate gaz cromatogramele pentru acidul oleic recuperat din complecşii cu a- şi, respectiv 
ciclodextrină, cu o mărire de câteva zeci de ori a imaginilor. 
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Figura 3.3, Gaz cromatograma din analiza GC-MS pentru acidul oleic derivatizat recuperat din complexul cu a-ciclodexU-ină 
(mărire de 20 ori pentru observarea picurilor corespunzători impurităţilor). 
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Figura 3.4. Gaz cromatograma din analiza GC-MS pentru acidul oleic derivatizat recuperat din complexul cu^-ciclodextrină 
(mărire de 10 ori pentru observarea picurilor corespunzători impurităţilor); picurii care apar la intervale regulate la începutul 
cromatogramei sunt datoraţi unor compuşi separaţi din coloană (siloxani), probabil datorită unei uscări necorespunzătoare a 

probei. 
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Tabel 3,L Identificarea componenţilor din proba derivatizata de acid oleic, concentraţia acestora şi indicii KovatsV 

Nr. Identificare MS Concentraţie (%) Indice Kovats(KI) 

1 Methyl caproate 0.01 926 
2 Octanal 0.01 1004 
3 Methyl enanthate 0.01 1026 
4 Heptane, 1,1-dimethoxy- 0.004 1080 
5 Nonanal 0.01 1105 
6 Octanoic acid, methyl ester 0.02 1126 
7 Octanal dimethyl acetal 0.03 1179 
8 Decanal 0.01 1206 
9 Nonanoic acid, methyl ester 0.02 1225 
10 Nonanal dimethyl acetal 0.03 1278 
11 Decanoic acid, methyl ester 0.01 1325 
12 Decanal dimethyl acetal 0.03 1378 
13 Octanedioic acid, dimethyl ester 0.02 1449 
14 Octanoic acid, 6,6-dimethoxy-, methyl ester 0.02 1501 
15 Nonanedioic acid, dimethyl ester 0.03 1550 
16 Decanedioic acid, dimethyl ester 0.01 1651 
17 Methyl tetradecanoate 0.01 1726 
18 9-Hexadecenoic acid, methyl ester, (Z)- 0.03 1905 
19 Hexadecanoic acid, methyl ester 0.14 1927 
20 Oleic acid/9-Octadecenoic acid, methyl ester, (Z)- 98.8 2121 
21 11-Eicosenoic acid, methyl ester 0.24 2321 
22 Octadecanoic acid, 9,10-dihydroxy-, methyl ester 0.03 2349 
23 Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, cis- 0.19 2449 
24 Octadecanoic acid, 9,10-dihydroxy-, methyl ester (isomer)! 0 2 5 2468 

* S-au menţinut denumirile compuşilor în engleză pentru posibilitatea regăsirii uşoare în baza de date NIST; s-a menţinut, de 
asemenea, sistemul englez pentru numerele cu zecimale, acestea fiind utilizate ca atare pentru analizele statistice specifice 

în urma degradării probelor de acid oleic la temperaturi între SO-ISC^C, în aer la presiune atmosferică, 
s-au putut identifica o serie de produşi de degradare, în special la temperaturi peste lOO'̂ C, care fac 
parte din următoarele clase: aldehide (oxidare), epoxizi şi acizi dihidroxilaţi vicinali. Concentraţia de 
acid oleic în proba degradată la 50°C a fost puţin peste 99%, probă ce a prezentat produşi de degradare 
în concentraţii foarte mici şi puţini la număr, în timp ce în cazul probelor degradate la 100°C 
concentraţia acidului oleic a fost de 95.1%, iar pentru proba degradată la 150°C de 81.7%. De 
remarcat este prezenţa unei concentraţii mici de acid elaidic (diastereoizomerul trans al acidului oleic) 
de 8% în proba degradată la 150°C (tabel 3.2), rezultat probabil printr-o reacţie de adiţie-eliminare a 
unei molecule de apă. 

Dintre aldehidele identificate ca produşi de oxidare ai acidului oleic sau ai altor derivaţi prezenţi în 
probă, care au fost derivatizate la acetalii dimetilici corespunzători, sunt de amintit octanalul (Anexa 1, 
figura A. 1.9), care a fost identificat în concentraţii crescătoare în probele degradate (pornind de la 
0.03%, la 0.16% şi 0.18% în cele trei variante de degradare, la 50°C, la lOO'̂ C şi, respectiv, la 150°C). 
Aceeaşi variaţie crescătoare a concentraţiilor se observă şi la nonanal (0.03-0.4%; Anexa 1, figura 
A.1.10), decanal (0.02-0.21%; Anexa 1, figura A.1.11). în cazul probei degradate la lOOX s-a 
identificat şi prezenţa compusului 9,10-epoxidat al acidului oleic, respectiv al derivatului 9,10-
dihidroxilat (Anexa, figura A. 1.12). 

în figurile 3.5 şi 3.6 sunt prezentate suprapunerile cromatogramelor GC pentru acidul oleic standard şi 
pentru probele degradate la 50, 100 şi 150°C, în zona apariţiei aldehidelor inferioare (KI = 1000-1180) 
şi, respectiv, a compuşilor de epoxidare-hidroliză (KI = 2100-2600). 
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Tabel 3,2, Identificările MS, indicii de retenţie Kovats şi concentraţiile pentru compuşii din probele de acid oleic degradate la 
temperaturi de 50-150^C. 

Nr. Identificare MS KI c.-
(%) 

CV 
(%) 

C3' (%) 
1 Malonaldehyde, bis(dimethyl acetal) 885 0.03 
2 Hexanal dimethyl acetal 980 0.01 001 
3 Octanal 1004 0.01 
4 Heptanoic acid, methyl ester 1026 0.003 0.01 
5 Heptane, 1,1-dimetlioxy- 1079 0.01 001 
6 Nonanal 1105 0.02 0.02 
7 Octanoic acid, methyl ester 1125 0.02 004 
8 Octanal dimethyl acetal 1178 0.03 0.16 0.18 
9 Decanal 1206 001 
10 Nonanoic acid, methyl ester 1225 0.02 0.05 
11 Nonanal dimethyl acetal 1278 0.03 0.30 0.39 
12 Decanoic acid, 2-methyl- 1325 0.002 
13 Methyl 8-oxooctanoate 1333 0.01 
14 2-Undecenal 1364 0.01 
15 Decanal dimethyl acetal 1377 0.02 0.17 0.21 
16 Undecanal dimethyl acetal 1400 0.004 
17 Nonanoic acid, 9-oxo-, methyl ester 1436 0.01 0.03 
18 Octanedioic acid, dimethyl ester 1449 0.01 0 10 
19 Octanoic acid, 6,6-dimethoxy-, methyl ester 1500 0.09 0.05 
20 10-Oxodecanoic acid, methyl ester 1537 O.Ol 
21 Nonanedioic acid, dimethyl ester 1550 0.03 0.22 
22 12,12-Dimethoxydodecanoic acid, methyl ester 1599 0.23 
23 Decanedioic acid, dimethyl ester 1650 0.002 
24 Dodecane, 1,1 -dimethoxy- 1700 0.17 0.10 
25 Methyl tetradecanoate 1725 0.01 
26 Methyl palmitoleate 1903 0.01 
27 3-Hexanone, 1,5,6,6-tetramethoxy- 1916 0.01 
28 Hexadecanoic acid, methyl ester 1926 0.04 0.10 0.03 
29 Oleic acid / 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (Z)- 2114 99.28 95.12 81.73 
30 Elaidic acid, methyl ester 2130 0.09 8.04 
31 Oleic acid, methyl ester (isomer)! 2170 0.03 0.11 
32 Linoleic acid, methyl ester 2193 0.03 0.15 
33 10-Nonadecenoic acid, methyl ester 2204 0.03 0.04 
34 Methyl (11 12/?, 135)-(2)-12,13-epoxy-11 -methoxy-9-

octadecenoate 
2224 0.01 0.10 0.32 

35 10-Undecenoic acid, 2-methoxy-, methyl ester 2244 0.26 1.49 7.02 
36 11-Eicosenoic acid, methyl ester 2318 0.09 0.16 0.31 
37 Methyl dihydrosterculate 2383 0.63 
38 8,11-Octadecadienoic acid, methyl ester 2336 0.10 
39 6-Hexadecenoic acid, 7-methyl,methyl ester (Z) 2384 0.12 
40 Cyclohexane, 1,1 '-(2-methyl-1,3-propanediyl)bis- 2419 0.01 
41 9-Octadecene, 1 -methoxy-, (£)- 2431 0.03 
42 Octadecanoic acid, 9,10-dihydroxy-, methyl ester, (R*,R*)' 2464 0.09 0.89 
43 Methyl threo-9,10-dihydroxystearate 2475 0.70 
44 Octadecanoic acid, 9,10-epoxy-, isopropyl ester 2537 0.04 
45 Docosanoic acid, methyl ester/Behenic acid, methyl ester 2645 0.01 

^ concentraţia componenţilor din proba de acid oleic degradată la 50°C; 
^ concentraţia componenţilor din proba de acid oleic degradată la 100°C; 
^ concentraţia componenţilor din proba de acid oleic degradată la 150°C; 
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Figura 3,5, Suprapunerea cromatogramelor GC pentru acidul oleic standard (cu negru) şi pentru probele neîncapsulate 
degradate la 50°C (verde), la 100°C (galben) şi la 150°C (violet) pentru porţiunea corespunzătoare aldehidelor inferioare (KI 

1000-1180). 
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Figura 3.6. Suprapunerea cromatogramelor GC pentru acidul oleic standard (cu negru) şi pentru probele neîncapsulate, 
degradate la 50°C (verde), la lOOX (galben) şi la 150°C (violet) pentru porţiunea corespunzătoare KI 2100-2600. 

in urma analizei probelor derivatizate recuperate din complecşii acidului oleic cu a- şi p-
ciclodextrină, degradaţi in aceleaşi condiţii, se poate observa clar capacitatea de protejare a 
acestor oligozaharide ciclice la oxidare în special, dar şi la alţi factori de mediu (umiditate). în 
cazul probei de complex cu a-ciclodextrină degradate la 50°C nu s-a identificat nici un compus de 
degradare major, concentraţia acidului oleic (exprimată ca ester metilic) fiind de 99.84%, în timp ce 
pentru proba similară degradată la 100°C concentraţia acidului gras a fost de 97.44%. Compusul de 
degradare principal a fost malondialdehida (0.93%; figura 3.7), în concentraţie semnificativă fiind şi 
derivatul superior al esterului metilic al acidului oleic, oleatul de etil (1.32%, Anexa 1, figura A. 1.13). 
în cazul complexului acidului oleic cu a-ciclodextrină, degradat la 150°C, nu s-a identificat acid 
elaidic. A fost identificat însă heptanalul, dar în concentraţie scăzută (0.48%). 

în cazul probelor derivatizate analizate prin GC-MS din complecşii acidului oleic cu )9-ciclodextrină, 
degradaţi în aceleaşi condiţii, s-au identificat în concentraţii mici unele aldehide inferioare (C6-C9), 
însă concentraţia acidului oleic a fost destul de mare (96.5%). Pentru proba degradată la 100°C acidul 
oleic (esterul metilic) a prezentat aproximativ aceeaşi concentraţie (96.65%), în timp ce pentru proba 
degradată la 150°C esterul acidului oleic a fost în concentraţie de doar 92.6%, 5.8% fiind identificat ca 
acid elaidic (figura 3.21). 
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Figura 3.7. Spectrul MS experimental (sus) şi din baza de date NIST (jos) pentru malondialdehida deriv atizată 
(bis(dimetilacetal)). 

Este foarte probabil ca acidul oleic să sufere într-o primă fază o reacţie de adiţie a unei molecule 
de apă la temperatura de peste lOO^C (în prezenţa aerului umed), iar apoi să se deshidrateze la 
izomerul geometric mai stabil, acidul elaidic; sunt totuşi destul de greu de cuantificat cei doi 
compuşi izomeri datorită indicilor de retenţie cromatografici foarte apropiaţi. 

în figurile 3.8 şi 3.9 sunt prezentate suprapunerile cromatogramelor GC pentru acidul oleic standard 
(negru) şi pentru probele de complecşi cu a-ciclodextrină, respectiv yS-ciclodextrină, degradate la 50-
150°C, comparativ cu proba de acid oleic necomplexată, degradată la 150°C, pentru zona apariţiei 
acidului oleic (ester metilic) şi a omologilor superiori sau a derivaţilor similari. Se poate observa 
apariţia picurilor semnificativi pentru degradare, în special pentru proba neîncapsulată. 
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Figura 3,8. Suprapunerea cromatogramelor GC pentru acidul oleic standard (cu negru) şi pentru probele de complecşi cu a-
ciclodextrină, degradate la 50°C (violet), la 100°(r (galben) şi la 150°C (cian), comparativ cu proba neîncapsulată, degradată 

la 150°C (verde), pentru porţiunea corespunzătoare KI 2100-2600. 
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Figura 3,9. Suprapunerea cromatogramelor GC pentru acidul oleic standard (cu negru) şi pentru probele de complecşi cu 
ciclodextrină, degradate la 50°C (verde), la 100°C (violet) şi la 150°C (cian), comparativ cu proba neîncapsulată, degradată la 

150°C (galben), pentru porţiunea corespunzătoare K1 2100-2600. 

3.2.2. Nanocapsule acid linoleic/6t- şi )?-ciclodextrină 
Metodologia abordată pentru obţinerea şi analiza nanocapsulelor acid linoleic/a- şi ^-ciclodextrină a 
fost similară cazului anterior. în urma procesului de nanoîncapsulare a acidului linoleic de puritate 
analitică în a- şi ^-ciclodextrină s-au obţinut randamente ridicate, cel mai bun fiind pentru complexul 
acid linoleic/a-ciclodextrină (88%). Complexul cu )S-ciclodextrină a fost obţinut cu un randament puţin 
mai scăzut (74%), probabil datorită aceleiaşi solubilităţi mai mari a acestui complex în soluţia etanol-
apă, faţă de cea a complecşilor acid oleic/a-ciclodextrină. 

Pentru stabilirea compoziţiei exacte a acidului linoleic utilizat şi evaluarea ulterioară a compuşilor de 
degradare, s-a procedat în acelaşi mod ca în cazul nanoîncapsulării acidului oleic. Astfel, din analiza 
GC-MS (figura 3.10) a rezultat o concentraţie de acid linoleic în probă de aproape 98% (exprimată ca 
ester metilic; figura 3.11), pe lângă acesta mai apărând şi unii compuşi de impurificare cum ar fi unii 
izomeri de poziţie ai acidului linoleic: acizii 7,10- şi 8,11-octadecadienoici (0.03% şi, respectiv 0.08%; 
tabelul 3.3 şi Anexa 1, figurile A. 1.14 şi A. 1.15), analogi cu trei duble legături (acid linolenic 0.15% şi 
izomeri geometrici ai acestuia) şi în concentraţii mici unii derivaţi de degradare. în figura 3.10 este 
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prezentată gaz cromatograma acidului linoleic derivatizat iar în tabelul 3.3 sunt trecute concentraţiile 
componenţilor identificaţi pe baza spectrelor MS şi indicii de retenţie corespunzători. 
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Figura 3.10, Gaz cromatograma din analiza GC-MS pentru acidul linoleic derivatizat (mărire de 10 ori pentru observarea 
picurilor corespunzători impurităţilor). 
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Figura 3.11. Spectrul MS experimental (sus) şi din baza de date NIST (jos) pentru acid linoleic derivatizat. 
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După complexarea acidului linoleic cu a- sau )9-ciclodextrină şi recuperarea acestuia prin extracţii 
succesive în hexan s-a detectat o concentraţie scăzută de acid stearic şi de hexanal (acetalul 
corespunzător), ultimul rezultat probabil prin procese de scindare oxidative. Concentraţia acidului 
linoleic (sub forma esterului metilic) după recuperarea din complexul cu a-ciclodextrină a fost de 
99.3%, iar cel din complexul cu P-ciclodextrină de 99.6%. în figurile 3.12 şi 3.13 sunt prezentate gaz 
cromatogramele pentru acidul linoleic recuperat din complecşii cu a- şi, respectiv, )9-ciclodextrină. 
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Figura 3,12. Gaz cromatograma din analiza GC-MS pentru acidul linoleic derivatizat recuperat din complexul cu a-
ciclodextrină (mărire de 10 ori pentru observarea picurilor corespunzători impurităţilor). 
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Figura 3,13. Gaz cromatograma din analiza GC-MS pentru acidul linoleic derivatizat recuperat din complexul cu P-
ciclodextrină (mărire de 10 ori pentru observarea picurilor corespunzători impurităţilor); picurii care apar la intervale regulate 

la începutul cromatogramei sunt datoraţi unor compuşi separaţi din coloană (siloxani), probabil datorită unei uscări 
necorespunzătoare a probei. 
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Tabel 3,3, Identificarea componenţilor principali din proba derivatizată de acid linoleic, concentraţia acestora şi indicii de 
retenţie Kovats. 

Nr. Identificare MS Concentraţie (%) Indice Kovats (KI) 

1 Nonanoic acid, 9-oxo-, methyl ester 0.02 1436 
2 Octanoic acid, 6,6-dimethoxy-, methyl ester 0.06 1601 
3 Linoleic acid, methyl ester 97.32 2121 
4 7, lO'Octadecadienoic acid, methyl ester 0.03 2152 
5 8,1 l'Octadecadienoic acid. methyl ester 0.08 2196 
6 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester (izomer) 0.01 2233 
7 6,9,12'Octadecatrienoic acid, methyl ester (izomer l) 0.09 2253 
8 6,9,12'Octadecatrienoic acid, methyl ester (izomer 2) O.IO 2267 
9 Linolenic acid, methyl ester 0.15 2299 
10 6,9,12-Octadecatrienoic acid, methyl ester (izomer 3) 0.24 2303 
11 Oxiraneundecanoic acid, 3-pentyl-, methyl ester, cis- 0.21 2437 
12 Methyl (Z)-12,l3-epoxy-l l-methoxy-9-octadecenoate 0.17 2525 
13 9,12-Octadecadienal, dimethyl acetal 0.33 2579 
14 (£)-8-Methyl-9-tetradecen-1 -ol acetate 0.02 2609 

în urma degradării probelor de acid linoleic la temperaturi între 50-150°C, în aer la presiune 
atmosferică, s-au putut identifica o serie de produşi de degradare, în special la temperaturi peste 
100°C, care fac parte din clasa aldehidelor (oxidare) şi epoxizilor. Concentraţia de acid linoleic în 
proba degradată la 50°C a fost 97.5%, probă ce a prezentat produşi de degradare în concentraţii foarte 
mici, în timp ce în cazul probelor degradate la 100°C concentraţia acidului linoleic a fost de 86.2%, iar 
pentru proba degradată la 150°C de 54.5% (tabelul 3.4). 

Dintre aldehidele identificate ca produşi de oxidare ai acidului linoleic sau ai altor derivaţi prezenţi în 
probă, care au fost derivatizate la acetalii dimetilici corespunzători, sunt de amintit malondialdehida, 
care a fost identificată în concentraţii crescătoare în probele degradate la 100 şi 150''C (0.1%, 
respectiv 0.9%). Aceeaşi variaţie crescătoare a concentraţiilor se observă şi la hexanal (de la 0.15% la 
10.5% pentru probele degradate la temperaturi în intervalul 50-150°C), heptanal (0-0.3%), acid 9-
oxononanoic (0.02-6%; Anexa 1, figura A. 1.16), acid octandioic (0-0.9%; Anexa 1, figura A. 1.17), 
acid 6-oxooctanoic (0.01-0.6%; Anexa 1, figura A. 1.18), acid nonandioic (0-8.4%; Anexa 1, figura 
A. 1.19) şi pentru unii izomeri ai acidului linoleic şi linolenic (acizi octadecadienoici şi 
octadecatrienoici). în cazul probei degradate la lOO'̂ C s-a identificat (cu prin compararea spectrului 
MS cu cel din baza de date NIST) şi prezenţa compusului 12,13-epoxidat al unui derivat al acidului 
linoleic (Anexa 1, figura A. 1.20). 

în figurile 3.14 şi 3.15 sunt prezentate suprapunerile cromatogramelor GC pentru acidul linoleic 
standard şi pentru probele degradate la 50, 100 şi 150°C, în zona apariţiei aldehidelor inferioare (KI = 
880-1600) şi a compuşilor superiori de oxidare, epoxidare, epoxidare-hidroliză (K1 = 2100-2600). 
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Tabel3,4, Identificările MS, indicii de retenţie Kovats şi concentraţiile pentru compuşii din probele de acid linoleic degradate 
la temperaturi de 50-150°C. 

Nr. Identmcare MS KI c.' (%) (%) 
c/ 
(%) 

/ Malonaldehyde, bisfdimethvl acefal) 883 0.12 0.87 
2 Methyl caproate 925 0.01 024 1 83 

2-Heptenal, (Z)- 958 0.01 
4 Hexanal dimethyl ace tal 980 0.15 1.58 10.56 
5 Methyl enanthate 1026 0.04 0.25 
6 2-Octenal, (£)- 1059 0.07 
7 Heptane, IJ'dimethoxy- 1080 0.00 0.04 0.27 
8 Caprylic acid methyl ester 1126 0.02 0.55 1 39 
9 2-Nonenal, (£)- 1160 0.02 
10 2,4-Decadienal 1317 0.01 
11 Methyl 8-oxooctanoate 1334 053 
12 2,4-Hexadiene, 1,6-dimethoxy-, (£,£)- 1354 0.01 
13 Methyl caproate 1394 0.02 0.27 
14 Heptane, 1,1-dimethoxy-! (aldehyde, dimethyl acetal) 1400 0.01 
15 Nonanoic acid, 9-ojfo-. methyl ester 1436 0.02 1.09 6.07 
16 Octanedioic acid, dimethyl ester 1449 0.02 0.85 
17 Octanoic acid, 6,6-dimethoxy', methyl ester 1500 0.01 0.15 0.56 
18 3-Hexanone, 1,5,6,6-tetramethoxy- 1515 031 
19 Nonanedioic acid, dimethyl ester 1550 0.00 0.55 8.41 
20 2-Octanol, 8,8-dimethoxy- 1600 0.21 2.51 10.54 
21 Methyl 8-{2-furyl)octanoate 1624 0.67 
22 Decanedioic acid, dimethyl ester 1650 0.30 
23 Methyl 11 -oxo-9-undecenoate 1698 0.04 0.27 
24 12,12-Dimethoxydodecanoic acid, methyl ester 1700 0.08 
25 Methyl 12-oxo-9-dodecenoate 1800 0 10 
26 Octanoic acid, 6,6-dimethoxy-, methyl ester 1817 0.04 
27 Heptanal, 7,7-dimethoxy- 1884 0.03 0.18 
28 6-Nonenal, 3,7-dimethyI- 1905 0.04 
29 Tetradecanoic acid, 10,13-dimethyl-, methyl ester 1926 0.00 0.02 0.12 
30 Butanoic acid, 2-ethyl-, methyl ester 1954 0.02 
31 2-Hydroxyhexadecyl butanoate 1963 0.03 
32 9,12-Octadecadienal, dimethyl acetal 1970 0.12 
33 Methyl Z-11-tetradecenoate 2001 0.07 
34 3-Hexanone, 1,5,6,6-tetramethoxy- 2017 0.01 
35 Linoleic acid, methyl ester 2107 97.49 86.24 54.45 
36 8,11-Octadecadienoic acid, methyl ester 2112 0.59 0.40 
37 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester (isomer 1) 2147 0.01 
38 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester (isomer 2) 2192 0.04 
39 6,9,12-Octadecatrienoic acid, methyl ester (isomer 1) 2294 0.22 0.50 
40 6,9,12-Octadecatrienoic acid, methyl ester ^somer 2) 2299 0.38 
41 6,9,12-Octadecatrienoic acid, methyl ester (isomer 3) 2320 0.31 
42 Cyclopropaneoctanoic acid, 2-[[2-[(2-

ethylcyclopropyl)methyl]cyclopropyl]methyl]-, methyl ester 
2350 0.01 

43 Olealdehyde, dimethyl acetal 2374 0.02 0.35 098 
44 9,12-Octadecadienal, dimethyl acetal (isomer 3) 2422 0.18 
45 Methyl (Z)'12,13-epoxy-l l-methoxy-9-octadecenoate! 2521 0.53 4.65 
46 Octadecanoic acid, 9,10-dihydroxy-, methyl ester 2612 0.30 
concentraţia componenţilor din proba de acid linoleic degradată la 50°C; 

^ concentraţia componenţilor din proba de acid linoleic degradată la 100°C; 
concentraţia componenţilor din proba de acid linoleic degradată la 150°C; 
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Figura 3,14. Suprapunerea cromatogramelor GC pentru acidul linoleic standard (cu negru) şi pentru probele degradate la 
50°C (verde), la 100°C (galben) şi la 150°C (violet) penuii porţiunea corespunzătoare aldehidelor inferioare (KI 880-1600). 
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Figura 3.15. Suprapunerea cromatogramelor GC pentru acidul linoleic standard (cu negru) şi pentru probele neîncapsulate, 
degradate la 50°C (verde), la 100°C (galben) şi la 150°C (violet) pentru porţiunea corespunzătoare KI 2000-2600. 

în urma analizei probelor derivatizate recuperate din complecşii acidului linoleic cu a- şi /?-
ciclodextrină, degradaţi în aceleaşi condiţii, se poate observa clar capacitatea de protejare a 
acestor oligozaharide ciclice la oxidare în special, dar şi la alţi factori de mediu (umiditate). în 
cazul probei de complex cu a-ciclodextrină degradate la 50°C nu s-a identificat nici un compus de 
degradare major (malondialdehida fiind în concentraţie de 0.59%), concentraţia acidului linoleic 
(exprimată ca ester metilic) fiind de 99.4%, în timp ce pentru proba similară degradată Ia 100°C 
concentraţia acidului gras a fost de doar 59.4%, o parte fiind izomerizată probabil la un derivat mai 
stabil termodinamic (39%). Compusul de degradare principal în acest ultim caz a fost malondialdehida 
(1.5%). în cazul complexului acidului linoleic cu a-ciclodextrină, degradat la 150°C, concentraţia 
acidului linoleic a fost de 80%, o mare parte din acest acid fiind probabil polimerizat în condiţiile de 
degradare la care a fost supus (figura 3.16). 

în cazul analizei GC-MS a probelor derivatizate obţinute prin extracţie succesivă în hexan din 
complecşii acidului linoleic cu )9-ciclodextrină, degradaţi în aceleaşi condiţii, s-au identificat în 
concentraţii mici unele aldehide inferioare (malondialdehidă, hexanal în cazul probelor degradate la 
50-100°C), însă concentraţia acidului linoleic a fost destul de mare (94% pentru proba degradată la 
50°C şi 92% pentru cea degradată la 100°C). Pentru proba degradată la 150°C acidul linoleic (esterul 
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metilic) a prezentat o concentraţie de doar 74%, restul de 26% fiind probabil un omolog mai stabil 
termodinamic (vezi figura 3.17). 

în figurile 3.16 şi 3.17 sunt prezentate suprapunerile cromatogramelor GC pentru acidul linoleic 
standard (negru) şi pentru probele de complecşi cu a-ciclodextrină, respectiv )9-ciclodextrină, 
degradate la 50-150°C, comparativ cu proba de acid linoleic necomplexată, degradată la 150°C, pentru 
zona apariţiei acidului linoleic (ester metilic) şi a omologilor superiori sau a derivaţilor similari. Se 
poate observa apariţia picurilor semnificativi pentru degradare, în special pentru proba neîncapsulată. 
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Figura 3.16, Suprapunerea cromatogramelor GC pentru acidul linoleic standard (cu negru) şi pentru probele de complecşi cu 
a-ciclodextrină, degradate la 50°C (violet), la 100°C (galben) şi la 150°C (cian), comparativ cu proba neîncapsulată, 

degradată la 150°C (verde), pentru porţiunea corespunzătoare KI 2000-2600. 
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Figura 3.17. Suprapunerea cromatogramelor GC pentru acidul linoleic standard (cu negru) şi pentru probele de complecşi cu 
^-ciclodextrină, degradate la 50®C (verde), la 100°C (violet) şi la 150°C (cian), comparativ cu proba neîncapsulată, degradată 

la 150°C (galben), pentru porţiunea corespunzătoare K1 2000-2600. 
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3.2.3. Nanocapsule acid linolenic/a- şi /7-ciclodextrină 
Complexul acid linolenic/a-ciclodextrină a fost obţinut cu randamente foarte bune (91%), în timp ce 
complexul cu /î-ciclodextrina a fost obţinut cu un randament de doar 59.2%, probabil datorită unei 
interacţiuni mai slabe a acidului linoleic cu matricea oligozaharidică şi prin urmare o mai mare 
solubilitate în sistemul de solvenţi utilizat pentru complexare. 

Analiza GC-MS (figura 3.18) a probelor de acid linolenic natural (puritate >70%) a condus la 
identificarea unui număr de 55 de compuşi principali (pe baza spectrelor MS experimentale, prin 
comparaţie cu cele din baza de date NIST 2002, respectiv pe baza indicilor de retenţie Kovats obţinuţi 
pentru standardele disponibile; tabelul 3.5), concentraţia acidului gras principal fiind de 88.7% (ca 
ester metilic; figura 3.19). în concentraţie relativ însemnată (aproape 6% în proba derivatizată) s-a 
identificat şi acidul linoleic, malondialdehida (ca bis(dimetildiacetal); 0.011%), acidul caprilic 
(0.05%), acidul 9-oxononanoic (0.05%), acidul nonandioic (0.02%), acidul palmitoleic (0.2%; Anexa 
1, figura A. 1.21) şi unii izomeri de poziţie ai acidului linolenic, în concentraţii sub 1%, şi ai acidului 
ricinoleic (sub 0.5%). 
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Figura 3.18, Gaz cromatograma din analiza GC-MS pentru acidul linolenic derivatizat (mărire de 10 ori a imaginii). 
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Figura 3.19. Spectrul MS experimenta] (sus) şi din baza de date NIST (jos) pentru acidul linolenic derivatizat. 
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Tabel 3,5, Identificarea componenţilor principali din proba derivatizată de acid linolenic, concentraţia acestora şi indicii de 

Nr. Identificare MS Concentraţie (%) Indice Kovats (Kl) 

1 12,15-C)ctadecadiynoic acid, methyl ester 0.004 868 
2 3-Heptanone 0.004 889 
3 2-Heptanone O.Ol 893 
4 3-Hexanol, 5-methyl- O.Ol 898 
5 2-Heptanol 0.003 903 
6 2-Pentenal, 2-ethyl- 0.001 939 
7 Lauraldehyde, dimethyl acetal 0.002 979 
8 Hexanal dimethyl acetal O.Ol 980 
9 2(3//)-Fiiranone, 5-butyldihydro-4-methyl-, cis- 0.003 991 
10 5-Hexen-3-ol, 3-methyl- 0.001 998 
11 4-Heptenoic acid, methyl ester, (E)- 0001 1022 
12 Methyl enanthate 0.002 1026 
J3 Malonaldehyde, bis(dimethyl acetal) O.Ol 1034 
14 l-Hepten-4-ol 0.003 1041 
15 3-Hexanol, 5-methyl- O.Ol 1049 
16 4-Methyl-2-hexanol O.Ol 1060 
17 Cyclohexanol, 1-ethyl- 0.001 1083 
18 3-Hexanone, 1,5,6,6-tetramethoxy- 0.002 1115 
19 Caprylic acid methyl ester 0.05 II26 
20 Methyl 8-oxooctanoate 0.001 1140 
21 Methyl pelargonate 0.001 1226 
22 1,1,3-Trimethoxypropane 0.001 1242 
23 Heptanal, 7,7-dimethoxy- 0.001 1269 
24 Capric acid methyl ester 0.002 1326 
25 Heptanal, dimethyl acetal 0.001 1401 
26 Methyl-10-undecenoate 0.002 1430 
27 Nonanoic acid, Q'oxo-, methyl ester 0.05 1436 
28 Octanoic acid, 6,6-dimethoxy-, methyl ester 0.004 1501 
29 Lauric acid, methyl ester 0.004 1526 
30 Nonanedioic acid, dimethyl ester 0.02 1550 
31 2-Octanol, 8,8-dimethoxy- 0.12 1601 
32 7-Hexadecenoic acid, methyl ester, (Z)- 0.004 1699 
33 Myristic acid, methyl ester 0.004 1726 
34 6-Octadecenoic acid, methyl ester, (Z)- O.Ol 1798 
35 9-Dodecenoic acid, methyl ester, (£)- O.Ol 1810 
36 Octanoic acid, 6,6-dimethoxy-, methyl ester 0.001 1818 
37 Methyl palmitoleate 0.20 1905 
38 Palmitic acid, methyl ester 0.02 1927 
39 Cyclopropaneoctanoic acid, 2-hexyl-, methyl ester/ 

11-Hexadecenoic acid, 15-methyl-, methyl ester! 
0.12 2003 

40 Methyl (Z)-5,l 1,14,17-eicosatetraenoate! 0.04 2025 
4J Linoleic acid, methyl ester 5.90 2100 
42 Linolenic acid, methyl ester 88.8 2126 
43 Linolenic acid, methyl ester (isomer 1)/ 

6,9,12-Octadecatrienoic acid, methyl ester 
0.27 2146 

44 Linolenic acid, methyl ester (isomer 2)! 0.95 2153 
45 7,10-0ctadecadienoic acid, methyl ester 0.03 2160 
46 Linolenic acid, methyl ester (isomer 3)! 0.09 2165 
47 Linolenic acid, methyl ester (isomer 4)! 0.21 2168 
48 6,9,12-Octadecatrienoic acid, methyl ester (isomer l)! 0.11 2267 
49 6,9,12-Octadecatrienoic acid, methyl ester (isomer 2)! 0.10 2294 
50 6,9,12-Octadecatrienoic acid, methyl ester (isomer 3)! 0.07 2298 
51 Ricinoleic acid methyl ester 0.24 2304 
52 Ricinoleic acid methyl ester (isomer)! 0.32 2310 
53 7,10,13-Eicosatrienoic acid, methyl ester 0.14 2324 
54 9,12-Octadecadienal, dimethyl acetal 0.02 2579 
55 Octadecanoic acid, 9,10-dihydroxy-, methyl ester 0.05 2608 
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Analiza GC-MS a probelor recuperate prin extracţie repetată în hexan din nanocapsulele cu 
ciclodextrine a indicat o uşoară concentrare a acidului linolenic (în detrimentul celorlalţi componenţi 
care probabil au fost încapsulaţi mai slab) în amestecul de acizi graşi, concentraţia relativă a acidului 
linolenic în complex fiind de 89.5% în cazul a-ciclodextrinei (figura 3.20) şi de 91.2% în cazul [i-
ciclodextrinei (figura 3.21). Acidul linoleic din amestec a fost identificat în concentraţie de 10.4% în 
primul caz şi de 8.7% în cel de-al doilea caz. 

T i c : CD 

Figura 3,20. Gaz cromatograma din analiza GC-MS pentru acidul linolenic derivatizat recuperat din complexul cu a-
ciclodextrină (mărire de 10 ori pentru observarea picurilor corespunzători impurităţilor); picurii care apar la intervale regulate 

la începutul cromatogramei sunt datoraţi unor compuşi separaţi din coloană (siloxani). 

-ne ; : D 

t I W 

Figura 3.21. Gaz cromatograma din analiza GC-MS pentru acidul linolenic derivatizat recuperat din complexul cu P-
ciclodextrină (mărire de 10 ori pentru observarea picurilor corespunzători impurităţilor); picurii care apar la intervale regulate 

la începutul cromatogramei sunt datoraţi unor compuşi separaţi din coloană (siloxani). 

La degradarea probelor neîncapsulate de acid linolenic la temperaturi de 100°C s-au decelat puţini 
compuşi de degradare extractibili în hexan, în special hexanal (0.3% în proba derivatizată) şi acizi 
graşi saturaţi sau cu grad de nesaturare mai redus decât acidul linolenic (acizii caproic, caprilic, 
linoleic şi oleic), o mare parte din acidul linolenic fiind polimerizat la această temperatură (s-a 
constatat prezenţa unei cantităţi însemnate de compuşi neextractibili în hexan, care nu au putut fi 
caracterizaţi corespunzător). La temperatura de ISO '̂C s-a decelat acidul linolenic în concentraţie 
relativă de 91.7% în proba extrasă cu hexan, restul de 8.2% fiind acid linoleic. Şi în acest caz o parte 
din acizii graşi nesaturaţi au fost polimerizaţi. 
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Probele de acid linolenic încapsulate în ciclodextrine, degradate în condiţii similare de temperatură, 
aer şi umiditate, au prezentat o stabilitate mai mare doar în cazul complecşilor cu a-ciclodextrină, 
unde concentraţia relativă de acid linolenic a fost de 93.1% în cazul valorii de lOOX a temperaturii de 
degradare; acidul linoleic a fost în acest caz în concentraţie de 5.1%, iar principalul compus de 
degradare, malondialdehida (ca bis(dimetilacetal)), a fost în concentraţie de 1.2%. în cazul probei 
similare degradate la ISO'̂ C, concentraţia relativă de acid linolenic în proba extractibilă în hexan a fost 
de doar 88%, restul fiind compuşi de oxidare. /7-Ciclodextrina a prezentat o capacitate de protecţie 
mult mai redusă în cazul acidului linolenic, acesta fiind în concentraţie de doar 52.2% în proba 
extrasă din complexul degradat la lOOX, o concentraţie mare în cazul malondialdehidei (34%) s-ar 
datora foarte probabil faptului că o mare parte din acidul gras a polimerizat, în special în cazul 
degradării complexului la 150°C. 

3.2.4. Modelarea moleculară a interacţiunii acid gras/ciclodextrine 
S-a realizat un studiu privind interacţiunea acizilor graşi (acizii oleic, linoleic şi linolenic) cu matricile 
oligozaharidice (a- şi yî-ciclodextrină), atât din punct de vedere teoretic, prin modelare moleculară, cât 
şi experimental, prin calorimetrie de scanare diferenţială-DSC (vezi Partea experimentală). 

Modelarea moleculară în cazul a- şi y9-ciclodextrinei s-a realizat prin mecanică moleculară [219], 
utilizând drept conformaţii de start conformaţii ciclice ale resturilor de amidon (legături a-(l->4)-
glucozidice), în care unghiurile de legătură interglucozidice au fost tensionate la 127° în cazul a-
ciclodextrinei şi de 119"" în cazul ^-ciclodextrinei (figura 3.22). în figurile 3.23 şi 3.24 sunt prezentate 
conformaţiile stabile (optimizate prin mecanică moleculară MM+) ale ciclodextrinelor, în absenţa altor 
molecule. Energiile totale relative obţinute prin această metodă de modelare moleculară au fost de 
71.49 kcal/mol în cazul a-ciclodextrinei şi 82.7 kcal/mol în cazul y9-ciclodextrinei. 

alpha-Qdodextrlnfl beta-a clodexuinâ 

Figura 3.22, Conformaţii de start pentru modelarea moleculară a a- şi )9-ciclodextrinei. 
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Figura 3.23. Conformaţia cea mai stabilă (după axa OX, respectiv OZ) a a-ciclodextrinei optimizate prin mecanică 
moleculară MM+. 

Figura 3.24. Conformaţia cea mai stabilă (după axa OX, respectiv OZ) a )9-ciclodextrinei optimizate prin mecanică 
moleculară MM-h. 

Cei trei acizi graşi studiaţi (acizii oleic, linoleic şi linolenic) au fost analizaţi din punct de vedere 
conformaţional utilizând mecanica moleculară MM-h, în scopul obţinerii conformaţiei celei mai stabile 
termodinamic (cu energia cea mai mică). Toţi cei trei acizi au prezentat conformaţii stabile (de energie 
minimă) de formă spiralată (similare multor biomacromolecule cum ar fi proteinele şi acizii nucleici) 
(figura 3.25), dar numărul conformaţiilor cu valori ale energiilor potenţiale sub 4 kcal/mol peste 
energia conformaţiei celei mai stabile a fost relativ mare (peste 50 conformaţii cu stabilitate mai 
redusă). în modelarea moleculară a interacţiunii acid gras/ciclodextrină, procese desfăşurate în absenţa 
altor molecule (cum ar fi cele de solvent), s-au utilizat doar conformaţiile de minimă energie a 
moleculelor implicate în interacţiune. Energiile relative totale ale conformaţiilor stabile termodinamic 
pentru cei trei acizi graşi nesaturaţi au fost în ordine: 5.75 kcal/mol, 4.8 kcal/mol şi, respectiv, 5.58 
kcal/mol. 
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Figura 3.25, Conformaţiile cele mai stabile obţinute prin analiză conformaţională (mecanică moleculară MM-»-) în cazul 
acizilor oleic, linoleic şi linolenic (se poate observa aspectul spiralat al conformaţiilor reprezentate după două axe principale 

perpendiculare). 

Acizii graşi par să se "acomodeze" {docare) mult mai bine în interiorul cavităţii y9-ciclodextrinei, decât 
în cel al a-ciclodextrinei, ceea ce se poate observa din experimentele de docare ale acizilor graşi 
nesaturaţi în ciclodextrine, prin utilizarea câmpului de forţe de mecanică moleculară MM+ la 
modelarea moleculară a acestor interacţiuni. 

în cazul nanoîncapsulării acidului oleic în a-ciclodextrinâ, calculele teoretice indică o interacţiune 
hidrofobă (de tip van der Waals) între restul hidrofob al acidului oleic şi interiorul ciclodextrinei 
(capătul exterior al acidului oleic fiind orientat doar până spre centrul matricei oligozaharidice, 
probabil datorită dimensiunilor mai reduse ale cavităţii a-ciclodextrinei), în timp ce gruparea 
carboxilică este orientată spre zona hidroxililor secundari, cu care formează legături de hidrogen 
(figura 3.26). O interacţiune hidrofobă mult mai bună apare la docarea acidului oleic în 
ciclodextrină, restul hidrofob al acidului penetrând aproape complet cavitatea oligozaharidei (figura 
3.27). Pentru cele două cazuri de docare au fost calculate energiile de interacţiune în vid ca diferenţă 
între suma energiilor potenţiale ale acidului oleic şi a- sau /î-ciclodextrina în conformaţiile cele mai 
stabile şi energia potenţială totală a complexului format, valorile acestor energii fiind prezentate în 
tabelul 3.6. 

Figura 3,26. Modelarea moleculară MM+ a interacţiunii acid oleic (bold)/a-ciclodextrină; reprezentarea complexului după 
axele OX şi OZ (experimentele de docare au fost realizate în absenţa moleculelor de solvent, utilizând poziţii de start ale 
centrelor de greutate ale moleculelor situate la distanţa de 8.9A, aliniate după axa OZ-axa ce trece prin centrul celor două 

baze ale "trunchiului de con" ce reprezintă forma generală a ciclodextrinei, interacţiunea având loc dinspre partea hidroxililor 
secundari) 
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Figura 3,27, Modelarea moleculară MM+ a interacţiunii acid oleic (bold)/^-ciclodextrină; reprezentarea complexului după 
axele OX şi OZ (experimentele de docare au fost realizate în absenţa moleculelor de solvent, utilizând poziţii de start ale 
centrelor de greutate ale moleculelor situate la distanţa de 7.7A, aliniate după axa OZ-axa ce trece prin centrul celor două 

baze ale ^'trunchiului de con" ce reprezintă forma generală a ciclodextrinei, interacţiunea având loc dinspre partea hidroxiiilor 
secundari) 

Similar, s-au realizat experimente de docare şi în cazul interacţiunii acidului linoleic cu a- şi P-
ciclodextrina (figurile 3.28 şi 3.29), respectiv acidului linolenic cu a- şi )9-ciclodextrina (figurile 3.30 
şi 3.31). Şi în aceste cazuri s-au determinat energiile de interacţiune acid gras/ciclodextrină, rezultatele 
fiind prezentate în tabelul 3.6. 

Figura 3,28, Modelarea moleculară MM+ a interacţiunii acid linoleic (bold)/a-ciclodextrină; reprezentarea complexului după 
axele OX şi OZ (experimentele de docare au fost realizate în absenţa moleculelor de solvent, utilizând poziţii de start ale 
centrelor de greutate ale moleculelor situate la distanţa de 9.1 A, aliniate după axa OZ-axa ce trece prin centrul celor două 

baze ale "trunchiului de con" ce reprezintă forma generală a ciclodextrinei, interacţiunea având loc dinspre partea hidroxiiilor 
secundari) 
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Figura 3.29, Modelarea moleculară MM+ a interacţiunii acid linoleic (bold)/^-ciclodextrină; reprezentarea complexului după 
axele OX şi OZ (experimentele de docare au fost realizate în absenţa moleculelor de solvent, utilizând poziţii de start ale 

centrelor de greutate ale moleculelor situate la distanţa de 9A, aliniate după axa OZ-axa ce trece prin centrul celor două baze 
ale ''trunchiului de con" ce reprezintă forma generală a ciclodextrinei, interacţiunea având loc dinspre partea hidroxililor 

secundari) 

Figura 3.30. Modelarea moleculară MM+ a interacţiunii acid linolenic (bold)/a-ciclodextrină; reprezentarea complexului 
după axele OX şi OZ (experimentele de docare au fost realizate în absenţa moleculelor de solvent, utilizând poziţii de start 

ale centrelor de greutate ale moleculelor situate la distanţa de 8.4A, aliniate după axa OZ-axa ce U-ece prin centrul celor două 
baze ale "trunchiului de con" ce reprezintă forma generală a ciclodextrinei, interacţiunea având loc dinspre partea hidroxililor 

secundari) 
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Figura 3.31. Modelarea moleculară MM-i- a interacţiunii acid linolenic (bold)/y9-ciclodextrină; reprezentarea complexului 
după axele OX şi OZ (experimentele de docare au fost realizate în absenţa moleculelor de solvent, utilizând poziţii de start 
ale centrelor de greutate ale moleculelor situate la distanţa de SA, aliniate după axa OZ-axa ce u-ece prin centrul celor două 

baze ale "trunchiului de con" ce reprezintă forma generală a ciclodextrinei, interacţiunea având loc dinspre partea hidroxililor 
secundari) 

Tabel 3.6. Energii potenţiale totale pentru acizii graşi (acid oleic-OL, acid linoleic-LOL, acid linolenic-LNL), ciclodextrine 
(a-ciclodextrină-aCD şi y9-ciclodextrină->9CD), complecşi acizi graşi ciclodextrine şi energii de interacţiune acid 

Nr. Complex ECD 
(kcal/mol) 

Earid gras 
(kcal/mol) 

^compIcx 
(kcal/mol) 

E(acid grai+CD) 
(kcal/mol) 

^interacţiune 
(kcal/mol) 

1 aCD-OL 71.49 5.75 59.29 77.24 17.95 
2 ACD-OL 82.7 5.75 62.96 88.45 25.49 
3 aCD-LOL 71.49 4.8 59.11 76.29 17.18 
4 y?CD-LOL 82.7 4.8 63.95 87.5 23.55 
5 aCD-LNL 71.49 5.58 60.13 77.07 16.94 
6 ^CD-LNL 82.7 5.58 67.3 88 28 20.98 

Datele prezentate în tabelul 3.6 indică faptul că energiile de interacţiune dintre acizii graşi şi (i-
ciclodextrină sunt superioare celor corespunzătoare interacţiunii acizilor graşi cu a-ciclodextrina, fapt 
observat şi din figurile 3.26-3.31, ce reprezintă (iocarea acizilor graşi în aceste matrici oligozaharidice. 
De asemenea, energiile scad odată cu creşterea numărului de duble legături din moleculele acizilor 
graşi, fapt ce poate fi explicat prin scăderea hidrofobicităţii moleculelor, exprimată prin logaritmul 
coeficientului de partiţie 1-octanol/apă (logP), care, pentru acizii oleic, linoleic şi linolenic au 
respectiv următoarele valori (calculate cu ajutorul programului QSAR Properties din pachetul de 
programe HyperChem [219]): 6.14, 5.88, 5.62. Forţând corelările, dependenţa energiei de interacţiune 
acid gras/ciclodextrină de logP este liniară, deşi numărul de date experimentale (numărul acizilor graşi 
din setul analizat) este relativ redus pentru o astfel de corelare, dacă se ia în calcul fiecare matrice de 
încapsulare în parte. 

Pentru calculul energiilor de interacţiune reale s-a realizat analiza nanocapsulelor acizi 
graşi/ciclodextrine prin calorimetrie de scanare diferenţială (DSC). Deşi în ambele cazuri de matrici 
oligozaharidice se observă existenţa în complex a unei cantităţi mai mici de apă de cristalizare, 
formarea complexului este evidentă prin apariţia unui pic endoterm mai aplatizat (dar mai puţin 
evident în cazul a-ciclodextrinei), situat după eliberarea apei din complex, corespunzător disocierii 
complexului acid gras/ciclodextrină (figurile 3.32 şi 3.33). Calculul energiei de disociere (vezi 
3.5.1.10) corespunzătoare acestui pic a condus la rezultatele prezentate în tabelul 3.7. Energiile de 
disociere molare (kcal/mol) s-au obţinut din energiile de disociere specifice (J/g) prin utilizarea 
maselor moleculare ale ciclodextrinelor pure. 
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Figura 3.32, Analiza DSC a complecşilor acid gras/a-ciclodextrină. 

DSC/lrtW»no) 
Teio 

'f 

comptox a d d linolenic/bCO 

complex acid linol*ic/bCO 

complex a d d olaic/bCD 

beta<jdod«xtrinI puri (bCO) 

Figura 3.33. Analiza DSC a complecşilor acid gras/)^-ciclodextrină. 

Tabel3.7. Energii de disociere ale complecşilor acizi graşi/ciclodextrine determinate din analizele DSC. 

Complex E t o o d e „ = Ei„tenictiune (J/g) Edisodere = Ein̂ nictiune (kcal/mol) Nr. 

1 aCD-OL 3.72 0.86 
2 ^CD-OL 23.29 6.32 
3 aCD-LOL 2.08 0.48 
4 )9CD-L0L 9.19 2.49 
5 aCD-LNL 1.21 0.28 
6 ^CD-LNL 6.77 1.84 
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Dacă se neglijează energia de interacţiune a ciclodextrinelor cu apa de cristalizare (energia de 
interacţiune apă de cristalizare/ciclodextrine - energia degajată la formarea cristalelor pure de 
ciclodextrine - este egală cu energie de disociere apă de cristalizare/ciclodextrine - energia absorbită 
la ruperea legăturilor dipol-dipol dintre moleculele de apă de cristalizare şi grupele hidroxilice ale 
ciclodextrinelor în momentul formării complexului acid gras/ciclodextrină), se poate considera că 
energia de disociere acid gras/ciclodextrină este egală cu energia de interacţiune dintre cele două 
specii moleculare, considerând că interacţiunea se realizează în raport echimolecular (cum dealtfel s-a 
realizat şi nanoîncapsularea). 

Prin prisma acestei ipoteze se poate încerca o corelare a energiei de interacţiune experimentale (reale) 
cu energia de interacţiune obţinută din experimentele de docare (care este o energie absolută ale cărei 
valori nu au semnificaţie fizică, ci doar permit efectuarea comparaţiilor privind stabilitatea 
conformaţională sau mărimea relativă - tăria - interacţiunilor). Corelarea datelor teoretice (tabelul 3.6) 
cu cele experimentale (tabel 3.7) a condus la o ecuaţie de corelare semnificativă din punct de vedere 
statistic, cu un coeficient de corelare de 0.915 (figura 3.34). 

^ . n , ™ ) = 1 7 . 3 6 8 ( ± 0 . 9 3 3 ) + 1 . 4 5 7 ( ± 0 . 3 2 1 ) • 

n = 6 ; r = 0 . 9 1 5 ; s = 1.62;F=20.54 

E(int,teoretic) vs E(int,experimental) 

2 3 4 5 

E(interactiune), DSC (experimental), kcal/mol 

Figura 3,34, Corelarea energiei de interacţiune teoretice (obţinută din calcule de docare MM+) cu energia de interacţiune 
experimentală (obţinută din analiza DSC) pentru cazul nanocapsulelor acizi graşi/ciclodexu-ine. 
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3.2.5. Concluzii parţiale 
în urma studiilor efectuate privind nanoîncapsularea acizilor oleic, linoleic şi linolenic în a- şi 
ciclodextrină şi degradarea termică a acestora se pot trasa următoarele concluzii parţiale: 

1. S-au obţinut şase nanocapsule acizi graşi/ciclodextrine, neintâlnite in literatura de 
specialitate, cu randamente cuprinse între 60% şi 91%, cele mai mari fiind observate în cazul 
utilizării a-ciclodextrinei ca matrice de încapsulare. Ca regulă generală, randamentele de 
obţinere a nanocapsulelor cu aCD au fost întotdeauna superioare faţă de cele de obţinere a 
nanocapsulelor cu ^CD, acestea crescând în primul caz (de la 72.6% pentru acid oleic la 91% 
pentru acid linolenic) şi scăzând în cel de-al doilea odată (de la 72.1% pentru acid oleic la 
59.2% pentru acidul linolenic) cu creşterea numărului de duble legături din moleculele acizilor 
graşi. 

2. S-au efectuat studii de degradare termică a acizilor graşi nesaturaţi (oleic, linoleic şi 
linolenic) neîncapsulaţi şi încapsulaţi în a- sau y9-ciclodextrină. Probele neîncapsulate 
degradate la 50, 100 şi 150®C (în prezenţa aerului) au indicat o degradare relativ avansată, în 
special la temperaturi de peste 100°C, când concentraţia de acid gras a scăzut de la 99% la 
82% în cazul acidului oleic, de la 98% la 55% în cazul acidului linoleic şi sub 70% în cazul 
acidului linolenic la peste 50°C. 

3. Principalii compuşi de degradare identificaţi au fost malondialdehida şi aldehidele Ce-Cio, 
unii acizi mono- şi dicarboxilici inferiori, acizi co-oxocarboxilici, acizi epoxi- şi 
dihidroxicarboxilici, izomeri geometrici ai acizilor graşi studiaţi, iar în cazul acidului linolenic 
s-a observat formarea unei cantităţi apreciabile de polimeri. 

4. Analiza probelor de acizi graşi rezultate la extracţie repetată din complecşi 
(decomplexare) a indicat o concentraţie de peste 99% în cazul acizilor oleic şi linoleic şi de 
peste 90% în cazul acidului linolenic. O foarte bună capacitate de protecţie la degradare a fost 
observată în cazul nanocapsulelor acidului oleic/a-ciclodextrină, în care concentraţia de acid 
oleic a fost peste 97% la orice valoare a temperaturii de degradare, în timp ce complexul cu 
y5-ciclodextrină a permis o degradare uşor mai avansată (92.5-96.5% acid oleic în extract). 

5. Acizii linoleic şi linolenic au fost protejaţi mai slab de matricile ciclodextrinice, fapt relevat 
de prezenţa în concentraţii mai mari a compuşilor de degradare, comparativ cu cazul acidului 
oleic. Concentraţia acestor acizi în extractul din complecşi a fost mai ridicată în comparaţie cu 
cazul acizilor neîncapsulaţi şi degradaţi termic. 

6. S-a realizat modelarea moleculară a interacţiunii acizilor graşi studiaţi cu a- şi 
ciclodextrina în absenţa moleculelor de solvent, determinându-se energia teoretică de 
interacţiune, care a fost corelată cu energie de interacţiune evaluată experimental din analizele 
calorimetrice ale complecşilor (DSC), considerându-se că energie consumată la disocierea 
moleculelor de apă interioare ciclodextrinei este compensată de energia degajată la formarea 
legăturilor dintre aceste molecule de apă cu moleculele de apă din masa solventului. S-a 
obţinut o corelare foarte bună (r = 0.915) care confirmă faptul că picul endoterm observat în 
analiza DSC este corespunzător disocierii complexului. 
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3.3. NANOCAPSULE ULEIURI VOLATILE//?.CICLODEXTRINÂ 
(REZULTATE ŞI DISCUŢII) 

3.3.1. Nanocapsule uleiuri volatile de plante din clasa Dicotyledonatae/ 
)9-ciclodextrină 

Din clasa botanică Dicotyledonatae s-au utilizat drept biosisteme pentru nanoîncapsularea în 
ciclodextrină 18 uleiuri volatile: patru uleiuri volatile de plante din familia Apiaceae (chimen-C(2n/w 
carvi L., QonzndvxX'Coriandriim sativum L., fQn\Qo\'Foenicidum vulgare şi m^xdiX-Anethum graveolens 
L.), şapte uleiuri volatile de plante din familia Lamiaceae (busuioc-Oc/mwm basilicum L., cimbru-
Thymus vulgaris L., lavandă-ZavawJw/a augustifolia, m^g\\\v2iX\-Majorana hortemis, mcnX^-Mentha 
piperita L., mentă ciQdX^-Mentha spicaîa L. şi salvie-^a/v/a officinalis L.), trei uleiuri volatile de 
plante din familia Rutaceae (bergamot-C/Yrwj aurantium sp. bergamia, lămâie-C/Yrwj lemon L. şi 
portocale-OYrw^ aurantium sp. sinensis L), două uleiuri volatile de plante din familia Myrtaceae 
{cuişoarC'Eugenia caryophyllaîa şi eucalipt-£wca/>prw5 globulus) şi câte un ulei volatil de plante din 
familiile Lauraceae şi, respectiv, Rosaceae (scor^xşods^'Cinnamomum casia L. şi, respectiv, 
trandafir-/îo5<3 damascena L.). Pentru încapsulare s-a utilizat metoda în soluţie etanol-apă, complecşii 
obţinuţi după cristalizare, filtrare, spălare şi uscare fiind analizaţi prin termogravimetrie (TG). 
Compoziţia uleiurilor volatile utilizate, apât în cazul celor proaspete cât şi în cazul celor recuperate din 
complecşi prin reextracţii succesive în hexan, a fost determinată prin gaz cromatografie cuplată cu 
spectrometrie de masă (GC-MS), compuşii separaţi prin GC fiind identificaţi pe baza spectrelor MS 
prin comparaţie cu spectrele compuşilor etalon din baza de date NIST/EPA/NIH Mass Spectral 
Library 2.0 (2002), respectiv pe baza indicilor Kovats determinaţi pentru compuşii etalon disponibili. 

3.3.1.1. Familia Apiaceae 

încapsularea uleiurilor volatile din plante din familia Apiaceae (chimen, coriandru, fenicol şi mărar) 
s-a realizat cu randamente bune, în special în cazul uleiurilor volatile de chimen şi de coriandru (76%), 
complecşii cu ulei volatil de fenicol şi de mărar fiind obţinuţi cu randamente de 56.8% şi, respectiv, 
63.4%. Procentul de ulei volatil încapsulat a fost determinat prin termogravimetrie, acesta situându-se 
între 7.6% (ulei volatil de coriandru) şi 9% (ulei volatil de fenicol). în cazul yff-ciclodextrinei pure acest 
procent a fost de 14.05%, corespunzător pentru cristalizarea oligozaharidei cu 10.5 molecule de apă 
(figura 3.35). Numărul de molecule de apă de cristalizare în cazul ^-ciclodextrinei a fost calculat cu 
relaţia simplă: 

unde Mcd= 1135 g/mol este masa molară a^-ciclodextrinei, c= 14.06% reprezintă procentul de pierdere 
de masă din analiza termogravimetrică (până la 200°C), (100-c)=85.94% reprezintă procentul de masă 
rămasă după pierderea apei (identificat ca yS-ciclodextrina), iar 8 g/mol reprezintă masa molară 
a apei. 
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Figura 3.35, Analiza TG-DTG a complecşilor ^-ciclodextrinei cu uleiuri volatile din plante din familia Apiaceae. 

Componentele principale din uleiurile volatile obţinute din plantele familiei Apiaceae au fost 
compuşi oxigenaţi şi anume carvona, linaloolul şi anetolul. 

Uleiul volatil de chimen a prezentat un număr de 173 de componenţi (număr determinat din 
cromatograma GC prin contorizarea tuturor picurilor integrabile) cuantificaţi prin metoda ariilor din 
gaz cromatograma rezultată din analiza GC-MS (figura 3.36); acesta a prezentat o concentraţie 
maximă în carvonă de 47.26% şi în limonen de 28.39% (cei mai concentraţi compuşi sunt prezentaţi 
în tabelul 3.8), componentele fiind identificate pe baza spectrelor MS experimentale din analiza 
GC-MS, prin comparaţie cu spectrele componentelor etalon din baza de date NIST (figurile 3.37 şi 
3.38). Componenţii minori importanţi au fost pinenii, carveolul şi câteva sesquiterpene 09-elemen, 
^-cubeben, y9-bourbonen, y-cadinen). 

Analiza concentraţiilor relative ale componentelor recuperate din complexul cu ^-ciclodextrină prin 
extracţii repetate în hexan, au relevat faptul că limonenul, o monoterpenă (hidrocarbură hidrofobă) s-a 
încapsulat în concentraţie relativă aproape dublă faţă de carvonă, la care raportul dintre concentraţiile 
după şi înainte de încapsulare a fost subunitar (0.8). Diferenţele pot fi observate calitativ şi din 
suprapunerea cromatogramelor corespunzătoare (figura 3.39). 
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Figura 3.36. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de chimen. 

Tabel 3.8. Compoziţia uleiului volatil de chimen şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi. 

Nr. Identificare MS Indice Kovats Conc. UV Conc. UV CuV proaspit / Nr. Identificare MS (KI) proaspăt (%) recuperat (%) CuV recupenit 

1 alpha-Pinene 936 0.55 0.41 0.75 
2 (-Vbeta-Pinene 993 0.15 0.09 0.58 
3 Limonene 1038 28J9 54.69 1.93 
4 alpha,p-Dimethylstyrene 1091 0.17 0.09 0.50 
5 //•a/is-p-Mentha-2,8-dienol 1123 0.87 0.09 0.10 
6 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl- 1138 0.80 0.32 0.40 

4-( 1 -methylethenyl)-, trans-
7 Dihydrocarvone 1206 0.91 0.24 0.27 
8 Diacetin 1215 0.004 0.09 
9 c/j-Carveol 1221 0.07 0.19 2.88 
10 Dihydrocarveol 1228 0.30 0.24 0.82 
11 c/5-Carveol 1236 1.28 0.11 0.09 
12 Carvone 1261 47.26 37.84 0.80 
13 Carvone oxide, cis- 1282 0.41 0.10 0.24 
14 Epiglobulol 1286 0.02 0.08 3.32 
15 Bicyclo[3.1.1 ]hept-2-en-4-ol. 1289 0.15 0.12 0.84 

2,6,6-trimethyl-, acetate 
16 Lavamenthe 1379 1.02 0.09 0.09 
17 beta-Bourbonene 1386 0.27 0.10 0.36 
18 beta-Elemen 1394 1.07 ' 0.54 0.51 
19 beta-Cubebene 1420 0.52 0.24 0.47 
20 beta-Cubebene 1430 0.18 0.08 0.42 
21 gamma-Cadinene 1454 0.61 0.35 0.57 
22 gamma-Muurolene 1478 0.31 0.09 0.30 
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Figura 3.37. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru limonen 

BUPT



Universitatea ̂ 'Politehnica** din Timişoara - TezA de Doctorat 
118 

L-> t. i r^ a I -t 

- L - T - I O C - I O -T-OO RIN.LF-I>: 0 - » C I - L L D 

1200000 

1 - l O O O O O 

E O O O O O 

- 7 - 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

« T . 
Î O 7 0 8 0 O 

1 -^Tiî 

-I 0 0 -L -L O 1 2 0 -L 3 0 1 1 0 0 

1 0 0 -

50-

0J4 

54 

82 

58 67 
I..I I 

79 

r-'l 

93 

U i 122 135 150 

50 70 90 110 130 150 
(mainiib) 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methyletheny 

Figura 3.38. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru carvonă. 

At>uncJaric 

2000000 
1eooooo 

1eooooo 

1400000 

1200000 

1000000; 

eooooo' 

eooooo 

400000' 
200000^ 

o-

xic; 04cm.D TIC o-acmi.D<-) 

I I 

e.oo 8.00 10.00 12.00 14.00 ie .00 i e 00 20.00 22.00 

Figura 3.39. Suprapunerea cromatogrameior GC pentru uleiul volatil de chimen proaspăt (negru) şi recuperat din complex 
(verde). 

BUPT



Universitatea ̂ 'Politehnica** din Timişoara - TezA de Doctorat 
118 

în cazul uleiului volatil de coriandru, componenţii separaţi şi identificaţi prin analiză GC-MS (figura 
3.40) au fost în număr de 151, dintre care cei mai importanţi sunt indicaţi în tabelul 3.9. Cel mai 
concentrat a fost linaloolul (40.73%; figura 3.41), urmat de cimen, camfor, limonen şi a-pinen. 
Linaloolul a fost încapsulat în concentraţie relativă superioară (raport de 1.6), în timp ce unele 
monoterpene (a-pinen, limonen) au prezentat rapoarte apropiate de unitate. Alcoolii (cu excepţia 
linaloolului) au fost încapsulaţi în concentraţii mult mai scăzute (tabel 3.9 şi figura 3.42). 

Tabel 3,9, Compoziţia uleiului volatil de coriandru şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS Indice Kovats 
(KI) 

Conc. HV 
proaspăt (%) 

Conc. UV 
recuperat (%) 

^tV proaspAt ̂  
Cuv recuperat 

1 alpha-Pinene 938 5.02 5.04 1.00 
2 Camphene 951 0.90 0.54 0.59 
3 beta-Pinene 994 2.19 1.08 0.49 
4 Cymene 1030 9.25 7.22 0.78 
5 Limonene 1034 6.42 5.60 0.87 
6 /raw5-beta-0cimene 1041 0.84 0.34 0.41 
7 c/5-beta-Ocimene 1052 1.76 0.79 0.45 
8 gamma-Terpinen 1062 3.00 1.83 0.61 
9 Linalool oxide 1076 2.80 0.19 0.07 
10 Isopulegol 1088 0.02 0.88 
11 Linalool 1122 40.73 65.29 1.60 
12 Camphor 1153 6.48 4.77 0.74 
13 alpha-Terpineol 1196 1.17 0.38 0.32 
14 Carvone 1248 2.14 0.76 0.35 
15 Nerol 1260 1.87 0.41 0.22 
16 Anisole, p-propenyl- 1290 2.30 0.27 0.12 
17 Geranyl acetate 1388 2.46 0.77 0.31 
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Figura 3.40. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de coriandru. 
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Figura 3.41, Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru linalool. 
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Uleiul volatil de fenicol a prezentat trei compuşi majoritari (anetol, anisaldehidă şi o anisaldehidă 
substituită, tabel 3.10) din cei 116 separaţi (figura 3.43), iar uleiul volatil de mărar doi (limonen şi 
carvonă, tabel 3.11) dintr-un total de 126 de compuşi (figura 3.44). 
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Figura 3,43. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de fenicol. 
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Figura 3.44, Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de mărar. 

în toate cazurile componenţii majoritari au fost încapsulaţi în concentraţii relative superioare 
comparativ cu cele din uleiul proaspăt, rapoartele dintre aceste concentraţii în uleiul recuperat şi în cel 
proaspăt fiind de 1.37 pentru anetol şi de 1.01 pentru carvonă. Pentru anetol sunt prezentate în figura 
3.45 spectrele de masă experimental şi din baza de date pentru compusul etalon, iar în figurile 3.46 şi 
3.47 sunt prezentate gaz cromatogramele din analiza GC-MS a uleiurilor volatile de fenicol şi mărar 
recuperate din complecşi. 

Tabel 3.10. Compoziţia uleiului volatil de fenicol şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi. 

IndiccKovats Conc. UV Conc. UV C Nr. Identificare MS (KI) proaspăt (%) recuperat (%) 
UV proupat 

-UV iTCupeint 

1 Limonene 1030 0.01 0.26 
2 Anisaldehyde 1269 8.82 9.77 1.11 
3 Anethol 1305 60J6 82.83 1.37 
4 2,3-Dimethyl-/?-anisaldehyde 1390 14.03 0.57 0.04 
5 Benzenemethanol, alpha-ethyl- 1523 0.18 0.10 0.53 

4-methoxy-
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Tabel 3,11, Compoziţia uleiului volatil de mârar şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS Indice Kovats 
(KI) 

Conc. liV 
proaspăt (%) 

Conc. lîV 
recuperat (%) 

^ l'V proaspflf/ 

^IJV rrrupcnit 

1 alpha-Pinene 9 3 6 1 . 3 7 0 . 8 5 0 . 6 2 

2 beta-Pinene 9 7 8 0 . 0 7 0 . 2 1 2 . 8 3 

3 alpha-Phellandrene 1 0 0 7 4 . 5 9 3 . 5 0 0 7 6 

4 Limonene 1038 34.25 41.16 1.20 
5 alpha^-Dimethylstyrene 1 0 9 1 0 . 3 1 0 11 0 . 3 6 

6 Linalool 1 1 0 3 0 . 7 1 0 . 3 3 0 . 4 7 

7 3,6-Dimethyl-2,3,3a,4,5,7a. 1 1 8 8 6.32 2.87 0 4 5 

hexahydrobenzofuran 
8 alpha-Terpieol 1 1 9 5 0.42 0.19 0 . 4 5 

9 Dihydrocarvone 1 2 0 1 3.92 2 . 5 2 064 
10 Dihydrocarvone (isomer) 1207 1.84 0.65 0.36 
11 4-Acetyl-m-xylene 1217 0.35 0 16 0.45 
12 (+)-Car\'one 1258 37.98 38.31 1.01 
13 Acetic acid, 1,7,7-trimethyl- 1288 029 0.17 0 58 

bicvclo[2.2.1]hept-2-yl ester 
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Figura 3.45, Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru anetol. 
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Figura 3.46. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de fenicol recuperat din complexul cu ^-ciclodextrma 
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Figura 3.47. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de mărar recuperat din complexul cu^-ciclodextrina 

3.3.1.2. Familia Lamiaceae 

Plantele din familia Lamiaceae (busuioc, cimbru, lavandă, măghiran, mentă, mentă creaţă şi salvie) au 
avut drept componenţi majoritari compuşi fenolici, alcooli, cetone sau esteri terpenici. Cele mai 
bune randamente de obţinere a complecşilor ulei volatil//?-ciclodextrină s-au obţinut în cazul cimbrului 
şi lavandei (80.7% şi, respectiv, 80.4%). Cu randamente bune s-au obţinut şi complexul cu ulei volatil 
de salvie; complecşii cu ulei volatil de măghiran, mentă şi mentă creaţă s-au obţinut cu randamente 
moderate, apropiate de 65% (65.96%, 64.69% şi, respectiv, 63.95%). în urma analizei TG a 
complecşilor ulei volatil/yS-ciclodextrină s-au putut determina procentele de ulei volatil încapsulat 
astfel: 9.12% ulei volatil de busuioc, 8.01% ulei volatil de cimbru, 7.89% ulei volatil de lavandă, 
7.22% ulei volatil de măghiran, 6.57% ulei volatil de mentă, 8.07% ulei volatil de mentă creaţă şi 
8.74% ulei volatil de salvie (figura 3.48). 
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Figura 3.48. Analiza TG-DTG a complecşilor ^-ciclodextrinei cu uleiuri volatile din plante din familia Lamiaceae. 

Analiza GC-MS a uleiului volatil de busuioc a permis integrarea a 140 de componenţi (figura 3.49), 
dintre care majoritar a fost metil-cavicolul (66.05%) (figura 3.50), urmat de eucaliptol, metileugenol 
şi linalool. Sesquiterpena cea mai concentrată a fost y9-bergamotenul (5.7%), majoritatea celorlalţi 
compuşi găsindu-se la valori sub 1% (tabel 3.12). Compusul majoritar a fost încapsulat la o 
concentraţie relativă puţin mai mare decât în uleiul iniţial, în timp ce majoritatea sesquiterpenelor au 
prezentat un raport subunitar al raportului acestor concentraţii. în figura 3.51 este prezentată gaz 
cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de busuioc recuperat din complexul cu 
^-ciclodextrină. 

A l D u n d a n c e 

TIC: 03BUS.D 

1800000 

leooooo 
l-WOOCXJ 

1200000 
1000000 

800000 
600CX>0 

AOOOOO 

200000 

6.00 8.00 10.00 12.00 1-4.00 ie.OO 18.00 20.00 22.00 2-4.00 26.00 28.00 
T I 

Figura 3.49. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de busuioc. 
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Figura 3.50. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru metil-cavicol 

BUPT



Universitatea ̂ 'Politehnica** din Timişoara - TezA de Doctorat 
118 

Tabel 3.12. Compoziţia uleiului volatil de busuioc şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi. 

Nr. Identificare MS Indice Kovats 
(KI) 

Conc. HV 
proaspăt (%) 

Conc. V \ 
recuperat (%) 

ÎJV pnMipflt! 
^l'V rccupcral 

1 alpha-Pinene 936 0.36 0.25 069 
2 Camphene 950 0 15 009 062 
3 Sabinen 975 0.25 0.12 0 46 
4 beta-Pinene 978 0.45 028 062 
5 beta-Myrcene 993 0.29 0.15 0.54 
6 beta-Cymene 1026 0.09 0.11 1.20 
7 Limonene 1030 0.54 0.41 0.76 
8 Eucal>ptol 1033 4.21 1.77 0.42 
9 /ra/w-beta-Ocimene 1040 0.17 0.09 0 54 
10 c/5-beta-Ocimene 1050 1.86 1.08 0.58 
11 Fenchone 1089 0.65 0.31 0.48 
12 Linalool 1103 1.90 0.57 0.30 
13 (+)-Camphor 1145 1.30 0.38 0.29 
14 Isomenthone 1155 0.70 0.29 0.42 
15 Bomeol 1168 0.54 0.05 0.10 
16 Cyclohexanol, 1 -methyl-4-( 1 - 1176 2.03 0.26 0.13 

methylethyl)-
17 Methyl-chavicol/ 1209 66.51 84.77 1.28 

Anisole,p-allyl-
18 Fenchyl acetate 1224 0.16 0.10 0.63 
19 Fenchyl acetate! 1232 0.01 0.33 
20 Bomyl acetate 1287 0.64 0.12 0.18 
21 Menthol, acetate 1296 0.21 0.39 1.82 
22 beta-Elemen 1393 0.82 0.17 0.20 
23 Methyleugenol 1408 1.98 0.17 0.09 
24 Caryophyllene 1420 0.36 4.30 
25 alpha-Bergamotene 1438 5.69 0.13 0.02 
26 alpha-Guaiene 1440 0.16 0.08 0.48 
27 Humulene 1454 0.15 0.05 0.36 
28 beta-Famesene 1458 0.11 0.08 0.71 
29 beta-Cubebene 1482 0.18 0.20 1.11 
30 (Z)-beta-Famesene 1486 0.40 0.15 0.37 
31 delta-Guaiene 1507 0.31 0.34 1.11 
32 gamma-Cadinene 1515 0.81 0.11 0.14 
33 beta-Cedrene 1525 0.25 0.07 0.29 
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Figura 3.51. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de busuioc recuperat din complexul cu y9-ciclodextrină. 
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Carvacrolul (figura 3.52) a fost cel mai concentrat în uleiul volatil de cimbru (31.45%), urmat de 
limonen (12.51%), a- şi ^-pinen (11.08% şi 5.88%). Dacă pinenii au fost încapsulaţi în concentraţie 
relativă dublă faţă de cea din uleiul iniţial, carvacrolul nu a prezentat nici măcar jumătate din 
concentraţia relativă a uleiului proaspăt (raport de 0.35) (tabel 3.13), care a avut un număr de 109 
componenţi separaţi prin gaz cromatografie (figura 3.53). în cazul uleiului volatil reextras din 
complex, numărul componenţilor separaţi a fost de 55 (figura 3.54). 
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Figura 3,52. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru carvacrol 
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Figura 3.53, Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de cimbru. 

Tabel 3.13, Compoziţia uleiului volatil de cimbru şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi. 

Nr. Identificare MS lodice Kovats 
(KI) 

Conc. UV 
proaspăt (%) 

Conc. UV 
recuperat (%) 

C l i v proasp i t f C t i v 

recuperat 

1 alpha-Pinene 9 3 9 1 1 . 0 8 3 0 . 1 9 2 . 7 2 

2 Camphene 9 5 1 1 . 3 6 1 . 5 6 1 . 1 4 

3 (-)-beta-Pinene 9 8 0 5 . 8 8 1 0 . 1 3 1 . 7 2 

4 beta-Myrcene 9 9 4 2 0 3 2 . 1 3 1 . 0 5 

5 alpha-Thujene 1 0 0 6 0 . 3 8 0 . 3 4 0 . 9 2 

6 3-Carene 1 0 1 2 0 . 2 0 0 . 1 7 0 . 8 4 

7 alpha-Terpinen 1 0 1 9 2 . 9 2 2 . 7 5 0 . 9 4 

8 beta-Cymene 1 0 2 9 7 . 2 8 6 . 6 7 0 . 9 2 

9 Limonene 1 0 3 5 1 2 . 5 1 2 2 . 1 0 1 . 7 7 

1 0 gamma-Terpinen 1 0 6 2 3 . 3 7 3 . 5 8 1.06 
1 1 Bicyclo[2.2.2]octan-l-ol, 2- 1 0 7 6 0 . 3 0 0 . 2 4 0 . 7 8 

chloromethyl-
1 2 Terpinolen 1 0 8 8 1 . 1 2 1 . 0 8 0 . 9 6 

1 3 Terpinolen! 1 0 9 0 0 . 5 1 0 . 4 5 0 . 8 9 

14 Verbenone 1 1 8 9 0 . 0 8 1 . 6 7 

1 5 4-Acetyl-/77-xylene 1 2 1 6 0 . 3 1 0 . 1 5 0 . 4 8 

1 6 (+)-Carvone 1 2 4 5 0 . 3 0 1 . 3 5 4 . 4 6 

1 7 p-Allylanisole 1 2 8 7 0 . 1 6 0 . 3 4 2 . 1 0 

18 Carvacrol 1320 31.45 11.03 0.35 
1 9 alpha-Copaene 1 3 7 7 0 . 2 1 0 . 1 5 0 . 7 1 

2 0 (+)-Sativen 1 3 9 1 0 . 0 2 0 . 1 1 4 . 7 0 

2 1 Junipen 1 4 0 6 0 . 6 0 0 . 5 4 0 . 8 9 

22 Caryophyllene 1 4 2 1 1 . 3 8 1 . 3 1 0 . 9 5 
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Figura 3,54, Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de cimbru recuperat din complexul cu ̂ -ciclodextrină 

Uleiurile volatile de lavandă şi de măghiran au prezentat un număr însemnat de compuşi, 133 în 
primul caz (figura 3.55) şi 181 în cel de-al doilea (figura 3.56), având drept componenţi principali 
linalool şi antranilat de linalil în uleiul volatil de lavandă (figura 3.57) şi terpinen-4-ol şi /-terpinen 
în uleiul volatil de măghiran (figura 3.58). Atât linaloolul, cât şi antranilatul de linalil au fost 
încapsulate în concentraţii relative puţin mai mari decât în uleiul de lavandă iniţial, rapoartele dintre 
concentraţiile corespunzătoare fiind de 1.15 şi, respectiv, 1.13 (tabel 3.14). în cazul uleiului volatil de 
măghiran cel mai bine a fost încapsulat y-terpinenul (o monoterpenă hidrofobă), la o concentraţie 
relativă aproape dublă, în timp ce alcoolul terpinen-4-ol a prezentat un raport de concentraţii relative 
de doar 1.3 (tabel 3.15). Gaz cromatogramele uleiurilor volatile recuperate din complecşii cu 
ciclodextrină sunt prezentate în figurile 3.59 şi 3.60. 
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Figura 3,55, Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de lavandă. 
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Figura 3.56. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de măghiran. 
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Figura 3.57. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru antranilat de linalil. 
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Figura 3.58. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru terpinen-4-ol. 

Tabel 3.14. Compoziţia uleiului volatil de lavandă şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi. 

T ± 

Nr. Identificare MS Indice Kovats 
(KI) 

Conc. UV 
proaspăt (%) 

Conc. UV 
recuperat (%) 

C t V proaspâf/ 

^ U V recuperat 

1 alpha-Pinene 9 3 6 0 . 5 0 0 . 3 5 0 . 7 0 

2 Camphene 9 5 0 0 . 4 7 0 . 3 6 0 . 7 7 

3 beta-Pinene 9 7 8 0 . 2 8 0 . 1 8 0 . 6 4 

4 beta-Pinene! 9 9 3 0 . 7 3 0 . 3 9 0 . 5 4 

5 Limonene 1 0 3 1 1 . 4 0 0 . 8 2 0 . 5 9 

6 Eucalyptol 1 0 3 4 3 . 9 6 3 . 6 7 0 . 9 3 

7 /ra/w-beta-Ocimene 1 0 4 0 1 . 6 5 0 . 9 9 0 . 6 0 

8 c/5-beta-Ocimene 1 0 5 0 1 . 1 6 0 . 6 3 0 . 5 4 

9 Bicyclo[3.1.0]hexane, 6-
isopropylidene-1 -methyl-

1 0 8 7 0.01 0 . 2 3 

10 Linalool 1113 30.40 34.80 1.15 
11 Camphor, (l/?,4/?)-(+)- 1 1 4 9 8 . 8 4 6.06 0.69 
12 Bomeol, (15,2/?,45)-(-)- 1 1 7 1 5 . 4 9 1 . 3 4 0 2 4 

1 3 (-)-Terpinen-4-ol 1181 1 . 6 5 0 . 8 0 0.49 
14 alpha-Terpineol 1195 2.50 0.89 0.36 
15 Linalyl anthranilate 1264 23.61 26.65 1.13 
16 4-Hexen-l-ol, 5-methyl-2-(l-

methylethenyl)-, acetate 
1294 1.36 0.78 0.57 

17 Caryophyllene 1421 1.86 1.53 0.82 
18 (Z)-beta-Famesene 1459 2.21 1.20 0.54 
19 Linalyl /so-valerate 1511 0.33 0.24 0.71 
20 alpha-Bisabolol 1686 0.60 0.21 0.35 
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Tabel 3,15, Compoziţia uleiului volatil de mâghiran şi compoziţia relativa a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS Indice Kovats 
(KI) 

Conc. UV 
proaspăt (%) 

Conc. UV 
recuperat (%) C 

-UV proaspfli / 
liV rvcupcrat 

1 alpha-Pinene 936 0.90 0.91 1 01 
2 beta-Phellandrene 916 3.73 4.11 1 10 
3 beta-Pinene 979 0.47 0.50 1.07 
4 beta-Myrcene 993 1.24 1.09 088 
5 alpha-Phellandrene 1006 0.98 0.91 0.92 
6 alpha-Terpinen 1021 7.84 11.23 1.43 
7 beta-C>'mene 1028 4.60 6.16 1.34 
8 Limonene 1032 4.23 4.72 1.12 
9 gamma-Terpinen 1064 11.03 19.05 1.73 
10 Terpineol, c/5-beta- 1073 5.34 2.12 0.40 
11 Terpinolen 1091 3.70 4.57 1.24 
12 Terpineol, cw-beta-! 1105 8.93 3.39 0.38 
13 2-Cyclohexen-1 -ol, 1 -methyl-4-( 1 - 1125 1.58 0.71 045 

methylethyl)-, trans-
14 Terpinen-4-oi 1187 19.28 25.01 1.30 
15 alpha-Terpineol 1197 4.81 3.17 0.66 
16 /?-Allylanisole 1202 0.65 0.28 0.44 
17 /ra/7j-Piperitol 1212 1.01 0.33 0.33 
18 c«-Carveol 1222 0.04 0 13 3.50 
19 Linalyl anthranilate 1259 2.96 2.76 0.93 
20 Terpinene 4-acetate 1302 0.53 0.36 0.68 
21 Car>'ophy Ilene 1421 2.99 3.06 1.02 
22 alpha-Humulene 1454 0.16 0.11 0.69 
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Figura 3.59. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de lavandă recuperat din complexul cu y^-ciclodextrină. 
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Figura 3.60. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de măghiran recuperat din complexul cu 
^-ciclodextrină. 

în cazul uleiului volatil de mentă s-au separat prin gaz cromatografie 130 de compuşi (figura 3.61), 
dintre care principalii 45 de compuşi au fost regăsiţi în uleiul volatil recuperat din complex (figura 
3.62). Compuşii prezenţi în concentraţiile cele mai mari au fost /-mentolul (32.85%, figura 3.63), 
mentona (17.22%, figura 3.64), acetatul de mentil/Zz^^mentil (5%) şi în concentraţii mai scăzute 
limonenul (1.95%), /zopulegolul (1.31%) şi yS-cariofilenul (1.16%). Mentona a fost încapsulată la o 
concentraţie relativă superioară faţă de alcoolul corespunzător, mentolul, raportul dintre concentraţia 
acestora în uleiul recuperat şi în cel iniţial fiind de 1.36 în primul caz şi de 0.88 în cel de-al doilea. 
Ceilalţi compuşi mai importanţi au prezentat valori ale acestor rapoarte apropiate de unitate (tabel 
3.16)' 
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Figura 3.61. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de mentă. 

BUPT



Universitatea ̂ 'Politehnica** din Timişoara - TezA de Doctorat 118 

O.OO O.OO -LO.OO 1 2 . O O 1 ' « . 0 0 1 0 . 0 0 1 0 0 2 0 . 0 0 2 2 0 0 2 ' « 0 0 

Figura 3,62. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de mentă recuperat din complexul cu ^-ciclodextrină. 
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Figura 3.63. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru /-mentol. 
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Figura 3.64. Spectrele de masă experimentai (sus) şi din baza de date NIST pentru mentonă. 
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Tabel 3,16. Compoziţia uleiului volatil de menta şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi. 

Nr. Identificare MS Indice Kovats 
(KI) 

Conc. liV 
proaspăt (%) 

Conc. I V 
recuperat (%) 

Ct 
C 

V prompflt I 

l)V rrcuprrat 

1 alpha-Pinene 936 0.73 0.78 1 08 
2 beta-Phellandrene 975 0.19 0.16 084 
3 beta-Pinene 978 0.58 0.61 1.06 
4 beta-Pinene! 993 0.09 0.06 0.65 
5 3-Octanol 998 1.27 0.15 0 12 
6 m-Cymene 1026 0.13 0.07 0.55 
7 Limonene 1030 1.95 1.78 0.91 
8 Eucalyptol 1032 0.31 0.35 1 14 
9 3-Nonanol 1101 0.13 0.07 0.55 
10 (-)-Isopulegol 1147 0.63 0.51 0.81 
11 Isopulegol 1151 1.31 
12 Menthone 1171 17.22 23.51 1.36 
13 Menthol 1185 32.85 29.05 0.88 
14 (-)-Isopulegol 1177 2.54 
15 Isomenthol 1184 1.04 
16 Cyclohexanol, l-methyl-4-(l- 1190 1.05 0.16 0.16 

methylethyl)-
17 Cyclohexene, 2-ethenyl-l,3,3- 1192 0.03 0.28 

trimethyl-
18 Verbenone 1213 0.02 009 4.96 
19 Capr>'lyl acetate 1215 0.21 0.11 0.52 
20 1,6-Octadiene, 2,6-dimethyl- 1235 0.07 0.04 0.58 
21 Isovaleric acid c/5-3-hexenyl ester 1239 1.07 0.82 0.77 
22 Pulegone 1242 1.78 1.33 0.75 
23 Carv'one 1246 0.29 0.15 0.50 
24 3-Cyclohexen-1 -one, 2-isopropyl-5- 1257 1.59 0.80 0.50 

methyl-
25 2H-l-Benzopyran, 3,4,4a,5,6,8a- 1289 0.06 0.06 0.90 

hexahy dro-2,5,5, 8a-tetramethy 1-
26 Isomenthyl acetate 1297 5.00 5.66 1.13 
27 Isomenthyl acetate! (isomer) 1310 0.13 0.13 1.02 
28 /z-Nonyl acetate 1313 0.17 0.21 1.23 
29 Elixene 1338 0.08 0.06 0.72 
30 alpha-Copaene 1376 0.09 0.05 0.64 
31 (-)-beta-Bourbonene 1386 0.63 0.53 0.85 
32 (-)-beta-Elemene 1393 0.23 0.18 080 
33 (+)-Longifolene 1406 0.23 0.22 0.99 
34 /2-Decyl acetate 1412 0.13 0.05 0.38 
35 beta-Caryophyllene 1420 1.16 1.16 1.00 
36 beta-Cubebene 1430 0.14 0.11 0.79 
37 Isovaleric acid, octyl ester 1440 0.13 0.07 0.51 
38 gamma-Muurolene 1445 0.07 0.05 0.72 
39 1 //-Cycloprop[e]aziilene, 1454 0.26 0.19 0.72 

decahydro-1,1,7-trimethyl-4-
methylene-

40 gamma-Muurolene 1477 0 10 0.05 049 
41 gamma-Muurolene! 1498 0.15 0.07 0.44 
42 alpha-Muurolene 1501 0.05 0.03 0.62 
43 gamma-Cadinene 1515 0.07 0.03 0.40 
44 (+)-delta-Cadinene 1524 0.15 0.08 0.53 
45 Caryophyllene oxide 1584 0.57 0.32 0.57 

Principalul component din cei 110 separaţi prin gaz cromatografie (figura 3.65) în cazul uleiului 
volatil de mentă creaţă a fost (-)-carvona (50.3%, figura 3.66). Concentraţii însemnate s-au decelat 
şi pentru limonen (16%), dihidrocarveol (8.85%), neodihidrocarveol (3.52%), mentonă (3.24%) şi 
^-cariofilen (2.3%). Carvona a fost încapsulată în yS-ciclodextrină la o concentraţie puţin mai mare 
decât în uleiul original (61.2%), ceea ce corespunde la un raport al concentraţiilor relative de 1.22. Şi 
hidrocarburile terpenice mai importante au fost încapsulate la concentraţii superioare, în timp ce 
alcoolii şi cetonele terpenice au prezentat concentraţii inferioare celor din uleiul proaspăt de mentă 
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creaţă (tabel 3.17). în figura 3.67 este prezentată gaz cromatograma din analiza GC-MS pentru uleiul 
volatil de mentă creaţă recuperat din complex. 
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Figura 3,65, Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de mentă creaţă. 
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Figura 3,66, Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru (-)-carvonă. 
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Tabel 3.17, Compoziţia uleiului volatil de mentă creaţâ şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS indice Kovats Conc. HV Conc. HV ^IIV proaipit! Nr. Identificare MS (KI) proaspăt (%) recuperat (%) ^ D V rcaipcral 

1 alpha-Pinene 936 0.28 0.31 1.09 
2 beta-Phellandrene 975 0.19 0.10 0.55 
3 beta-pinene 978 0.46 0.31 0.69 
4 beta-Myrcene 993 0.25 0.11 042 
5 3-Octanol 998 0.60 OII 0 18 
6 Nerol 1005 0.10 0 15 1.54 
7 beta-Cymene 1027 0.10 0.21 2.20 
8 Limonene 1034 16.00 19.53 1.22 
9 Bicyclo[3.1. l]hept-2-ene, 2,6,6-

trimethyl-
1040 0.02 0.40 

10 gamma-Terpinen 1060 0.06 0.05 0.78 
11 Terpinolen 1090 0.05 0.03 0.67 
12 (+)-Carvone 1146 0.14 0.08 0.57 
13 Menthone 1156 3.24 1.67 0.52 
14 Isomenthone 1165 0.63 032 0.51 
15 Lavandulol 1170 0.65 0.19 0.29 
16 Cyclohexanol, 1 -methyl-4-( 1 -

methylethyl)-
1176 1.59 0.47 0.30 

17 l,6>Dihydrocarveol 1200 8.85 3.43 0.39 
18 Dihydrocarvone 1197 3.29 
19 /ra/iî-Dihydrocarvone 1207 0.85 0.51 0.60 
20 c/5-Carveol 1222 0.06 0.26 4.61 
21 c/5-Carveol! 1234 1.03 0.27 0.27 
22 c/5-3-Hexenyl isovalerate 1240 0.29 0.12 0.40 
23 (-)-Carvone 1260 50.31 61.20 1.22 
24 Carvone oxide, cis- 1282 0.29 0.11 0.38 
25 Isomenthol acetate 1297 0.76 0.50 0.65 
26 Neodihydrocarveol 1332 3.52 2.59 0.74 
27 /ra/is-Carveyl acetate 1365 0.39 0.10 0.27 
28 beta-Bourbonene 1386 1.84 1.15 0.62 
29 beta-Elemen 1394 0.65 0.34 0.52 
30 /jocaryophillene 1408 0.13 0.04 0.29 
31 Caryophyllene 1421 2.30 1.51 0.66 
32 beta-Cubebene 1430 0.18 0.08 0.47 
33 Ascaridole epoxide 1434 0.25 0.04 0.17 
34 gamma-Muurolene 1445 0.17 0.06 0.36 
35 Cis-alpha-Bisabolene 1454 0.26 0.07 0.26 
36 Methane, [(1-

ethynylcyclohexyl)oxy]methoxy-
1466 0.27 0.05 0.18 

37 Caryophyllene oxide 1584 0.35 0.07 0.20 

> o z-^.oc 

Figura 3.67. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de mentă creaţă recuperat din complexul cu 
^-ciclodextrină. 
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în uleiul volatil de salvie s-au separat prin GC-MS 147 compuşi (figura 3.68), dintre care cei cu 
concentraţii peste 0.03% au fost regăsiţi în uleiul volatil recuperat din complex în număr de 37 (figura 
3.69). Componenţii principali au fost antranilatul de linalil (46.44%, figura 3.70) şi linaloolul 
(16.49%), primul regăsindu-se în concentraţie mai însemnată în uleiul recuperat din complex 
(77.84%), iar al doilea în concentraţie mai scăzută (raport de 0.7 între cele două concentraţii). De 
asemenea, acetaţii de neril şi de geranil au fost încapsulaţi în concentraţii mai scăzute decât în uleiul 
original (rapoarte apropiate de 0.5) (tabel 3.18). 
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Figura 3,68, Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de salvie. 
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Figura 3.69. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de salvie recuperat din complexul cu ^-ciclodextrină. 
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Figura 3.70. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru antranilat de linalil. 
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Tabel SAS, Compoziţia uleiului volatil de salvie şi compoziţia relativa a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS indice Kovats Conc. HV Conc. I V ^ IIV proaspAt! Nr. Identificare MS (KI) proaspăt (%) recuperat (%) ^UV recuperai 

1 alpha-Pinene 936 0.06 0.07 1 10 
2 beta-Pinene 978 0.08 005 0 58 
3 (-)-beta-Pinene 993 0.22 0.09 041 
4 Limonene 1030 0.20 0.16 0 77 
5 Linalool oxide 1075 0.23 006 025 
6 Linalool oxide (fr.l)! (isomer) 1091 0.23 0.06 0 26 
7 Linalool 1110 16.49 11.49 0.70 
8 alpha-Terpineol 1194 3.43 1 04 0 30 
9 Linalyl formate 1218 0.26 006 0.24 
10 Nerol 1231 0.04 0.09 2 10 
11 Linalyl anthranilate 1270 46.44 77.84 1.68 
12 c/5-Linalool Oxide 1275 0.09 0.06 0.67 
13 Ner>i acetate 1285 0.13 0.06 0.42 
14 Geranyl formate 1305 0.22 0.06 0.26 
15 Elixene 1339 0.19 0.05 0.25 
16 3,7-Octadiene-2,6-diol, 2,6-dimethyl- 1344 0.76 0.04 0.05 
17 Copaene 1351 0.26 0.10 0.38 
18 3-Nonanol, l,2;6,7-diepoxy-3,7-

dimethyl-, acetate 
1355 0.58 0.15 0.26 

19 3-Nonanol, l,2;6,7-diepoxy-3,7-
dimethyl-, acetate 

1358 0.58 0.15 0.26 

20 Ner>'l acetate 1368 2.90 1.24 0.43 
21 alpha-Ylangene 1373 0.03 1.03 
22 Geranyl acetate 1389 4.89 2.47 0.51 
23 beta-Cubebene 1392 0.26 0.17 0.67 
24 (-)-beta-Elemene 1394 0.31 0.16 0.53 
25 beta-Car>'ophyllene 1422 2.92 1.53 0.52 
26 beta-Caryophyllene (isomer)! 1430 0.28 0.10 0.36 
27 Cubenol 1437 0.03 0.04 1.15 
28 gamma-Muurolene 1454 0.52 0 19 0.36 
29 gamma-Muurolene! 1478 0.21 0.04 0.20 
30 beta-Cubebene 1482 0.47 0.10 0.22 
31 Eremophilene 1489 0.35 0.09 0.25 
32 Eremophilene! 1496 0.12 0.09 0.77 
33 (•i-)-delta-Cadinene 1525 0.32 0.05 0.16 
34 (-)-Spathulenol 1581 1.03 0.18 0.17 
35 Car>'ophyllene oxide 1585 1.68 0.60 0.36 
36 Sclareoloxide(Cis-A/B) 1882 0.51 0.06 0.11 
37 5-(7a-Isopropenyl-4,5-dimethyl-

octahydroinden-4-yl)-3-methyl-pent-
2-en-l-ol 

2231 2.55 0.07 0.03 

3.3.1.3. Familia Rutaceae 

în procesul de nanoîncapsulare a uleiurilor volatile de plante din familia Rutaceae (bergamot, lămâie, 
portocale) s-au obţinut randamente relativ scăzute, în cazul uleiurilor volatile din bergamot şi 
portocale acestea fiind de 75-76%, în timp ce în cazul uleiului volatil de lămâie s-a obţinut un 
randament de doar 55%. Procentul de ulei volatil eliberat în analiza termogravimetrică (şi probabil şi o 
cantitate de apă de cristalizare) a fost de 7.76% în cazul uleiului volatil de bergamot, 11.49% în cazul 
uleiului volatil de lămâie şi de 10.53% în cazul celui de portocale (figura 3.71). 
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Figura 3,7L Analiza TG-DTG a complecşilor^-ciclodextrinei cu uleiuri volatile de plante din familia Rutaceae. 

Pentru toate uleiurile volatile din familia Rutaceae limonenul a fost printre componenţii majoritari, 
doar în cazul uleiului volatil de bergamot, concentraţia maximă a fost găsită pentru linalool (22.11%, 
figura 3.72). Numărul total de compuşi separaţi prin gaz cromatografie a fost de 108 (figura 3.73), 
aproape toţi identificaţi prin spectrometrie de masă. O selecţie dintre cei mai importanţi compuşi este 
prezentată în tabelul 3.19. 

Tabel 3,19. Compoziţia uleiului volatil de mâghiran şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi. 

Nr. Identificare MS Indice Kovats Conc. L V Conc. LV Conc. LV 
(KI) bergamot (%) lămâie (%) portocale (%) 

1 alpha-Pinene 936 1.02 0.43 1.71 
2 beta-Pinene 993 7.22 4.03 
3 Limonene 1040 17.13 54.70 87.81 
4 Linalool 1103 22.11 1.31 
5 Neral 1244 4.20 
6 Geranial 1274 5.77 

în cazul uleiurilor volatile de lămâie şi de portocală, limonenul a fost de departe componentul cel 
mai concentrat, în uleiul de lămâie fiind de 54.7% (figura 3.74), iar în cel de portocală de 87.81% 
(figura 3.75). în primul caz raportul dintre concentraţiile relative a fost de 1.56, iar în cel de-al doilea 
apropiat de unitate. 
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Figura 3.72. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru linalool. 
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Figura 3.73. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de bergamot. 
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Figura 3.74. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de lămâie 
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Figura 3.75. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de portocale. 

3.3.1.4. Familia Myrtaceae 

Din familia Myrtaceae s-au utilizat doar două uleiuri volatile pentru încapsularea în )9-ciclodextrină: 
uleiul volatil de cuişoare şi cel de eucalipt. Randamentul de încapsulare a fost relativ ridicat în cazul 
uleiului volatil de eucalipt (84.12%), în timp ce complexul cu ulei volatil de cuişoare s-a obţinut doar 
cu randamente medii (62.17%). Procentul de ulei volatil încapsulat, rezultat din analiza TG-DTG a 
fost de 8.76% în cazul uleiului volatil de cuişoare şi 7.52% în cazul celui de eucalipt (figura 3.76). 
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Figura 3.76, Analiza TG-DTG a complecşilor )9-ciclodextrinei cu uleiuri volatile de plante din familia Myrtaceae. 

Analiza GC-MS a uleiului volatil de cuişoare a condus la separarea unui număr de 81 de compuşi 
volatili (figura 3.77), principalul component fiind eugenolul (77.97%, figura 3.78); s-a mai 
identificat )5-cariofilenul (13.54%), humulenul (3.68%) şi compusul de epoxidare al cariofilenului 
(1.37%). în urma analizei GC-MS a uleiului volatil recuperat din complexul cu ^-ciclodextrină (figura 
3.79) s-a putut determina concentraţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi, interesant fiind 
faptul că eugenolul (compus fenolic) a fost încapsulat la o concentraţie relativă interioară celei din 
uleiul iniţial, o concentraţie însemnată determinându-se pentru )S-cariofilen (tabel 3.20). 
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Figura 3.77. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de cuişoare. 
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Figura 3.78. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru eugenol. 
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Figura 3.79. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de cuişoare recuperat din complexul cu 
^-ciclodextrină. 
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Tabel 3,20, Compoziţia uleiului volatil de cuişoare şi compoziţia relativa a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS Indice Kovats Conc. UV Conc. UV ^ UV proaspAf / Nr. Identificare MS (KI) proaspăt (%) recuperat (%) ÎJV rrruprral 

1 o-Cymene 1026 0.04 0.03 0.84 
2 /rans-beta-Ocimene 1040 0.003 0.07 
3 beta-Linalool 1103 0.26 0.09 033 
4 Eugenol 1381 77.97 63.84 0.82 
5 Phenol, 2-methoxy-5-( 1-propenyl)-, 1415 0.05 0.01 0.24 

6 beta-Caryophyllen 1427 13.54 28.30 2.09 
7 Bicyclo[7.2.0]undecane, 10,10- 1432 0.06 0.12 I 86 

dimethyl-2,6-bis(methylene)-
8 1,4,7,-Cycloundecatriene, 1,5,9,9- 1458 3.68 5 51 1 50 

tetramethyl-, Z,Z,Z-
9 Alloaromadendren 1463 0.02 0.02 0.98 
10 beta-Cadinene, (-)- 1476 0.05 0.02 0.33 
11 Eudesma-4(14),ll-diene 1488 0.05 0.04 0.65 
12 alpha-Selinene 1497 0.09 0.05 0.60 
13 alpha-Famesene 1510 0.10 0.04 0.37 
14 Car>'ophyllene oxide 1517 0.10 0.04 0.41 
15 delta-Cadinene, (+)- 1526 0.54 0.34 0.62 
16 Car>'ophyllene oxide 1586 1.37 0.79 0.58 
17 rra/iy-Z-alpha-Bisabolene epoxide 1601 0.04 0.02 0 47 
18 12-Oxabicyclo[9.1.0]dodeca-3,7- 1611 0.19 0.09 0.46 

diene, 1,5,5,8-tetramethyl-

Uleiul volatil de eucalipt a prezentat un număr de 105 componenţi volatili (figura 3.80), cel mai 
concentrat component fiind eucaliptolul (85.64%, figura 3.81); componenţii identificaţi în 
concentraţii mai scăzute au fost pinenul (4.22%) şi cimenul (1.78%). Analiza GC-MS a uleiului volatil 
de eucalipt recuperat din complex (figura 3.82) a indicat o concentraţie de eugenol de 73.68%, ceea ce 
reprezintă un raport subunitar (0.86) între concentraţiile din uleiul recuperat şi cel proaspăt. Principalii 
componenţi identificaţi în acest ulei volatil sunt prezentaţi în tabelul 3.21. 
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Figura 3.80. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de eucalipt. 
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Figura 3.81. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru eucaliptol 
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Figura 3.82. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de eucalipt recuperat din complexul cu 
^-ciclodextrină. 
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Tabel 3.2L Compoziţia uleiului volatil de eucalipt şi compoziţia relativa a principalilor componenţi încapsulaţi. 

Nr. Identificare MS Indice Kovats 
(Kl) 

Conc. I V 
proaspăt (%) 

Conc. L V 
recuperat (%) 

Cuv pnuplt^ 
C u v racuptnl 

1 alpha-Pinene 936 0.73 0.39 0.53 
2 Camphene 951 0.05 0.03 0.69 
3 /ra/iî-Verbenol 956 0.11 0.05 0.48 
4 beta-Phellandrene 976 0.20 0.06 0.32 
5 bcta-Pinene 979 4.23 1.79 0.42 
6 3-Carene 1012 0.65 0.29 0.45 
7 gamma-Terpineol 1019 0.24 0.17 0.70 
8 Cymene 1028 1.77 9.81 5.53 
9 Limonene 1030 12.57 
10 Eucalyptol 1038 85.64 73.68 0.86 
11 (-)-lsopulegol 1057 0.01 0.03 4.84 
12 Benzene. l-inethyl-4-(l- 1091 0.04 0.02 0.63 

methylethenyl)-
13 Linalool 1103 0.04 0.03 0.77 
14 (+)-Carvone 1245 0.16 0.03 0.18 
15 Caryophyllene 1420 0.04 0.02 0.41 
16 Thunbergol 2106 0.01 0.04 3.94 

3.3.1.5. Familia Lauraceae 

Din familia Lauraceae s-a utilizat un singur ulei volatil, cel de scorţişoară. Complexul acestuia cu 
^-ciclodextrina s-a obţinut cu un randament moderat (67.37%), procentul de ulei volatil încapsulat 
fiind de 9.73% (figura 3.83). 

TO t% OTO O U i w i ) 

Figura 3.83. Analiza TG-DTG a complexului )9-ciclodextrinei cu uleiul volatil de scorţişoară (familia Lauraceae). 

Numărul total de compuşi volatili separaţi prin gaz cromatografie (figura 3.84) a fost de 104, cel mai 
concentrat fiind cinamaldehida (62.31%, figura 3.85), acetatul de cinamil (9.96%, Anexa 2, figura 
A.2.1), o-metoxicinamaldehida (12.08%, Anexa 2, figura A.2.2) şi benzaldehida (2.4%, Anexa 2, 
figura A.2.3). încapsularea a condus la o uşoară concentrare a cinamaldehidei în uleiul recuperat 
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(raport de 1.12 dintre concentraţiile în uleiul recuperat şi cel proaspăt, figura 3.86) şi o scădere a 
concentraţiei celorlalţi compuşi minoritari menţionaţi mai sus (tabel 3.22). 
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Figura 3.84. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de scorţişoară. 
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Figura 3.85. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru cinamaldehidă. 
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Figura 3.86, Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de scorţişoară recuperat din complexul cu 
y9-ciclodextrină. 

Tabel 3.22. Compoziţia uleiului volatil de scorţişoară şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS Indice Kovats 
(KI) 

Conc. I V 
proaspăt (%) 

Conc. l \ 
recuperat (%) 

^l'V proaspăt̂  
^tV rmipcrat 

1 alpha-Pinene 936 0.17 0.18 1.06 
2 Camphene 951 0.14 0.07 0.51 
3 Benzaldehyde 963 2.41 0.84 0.35 
4 5-Hepten-2-one, 6-methyl- 989 0.02 0.02 1.47 
5 p-Cymene 1026 0.15 0.07 0.45 
6 Limonene 1030 0.12 0.13 1.10 
7 Salicylaldehyde 1045 0.45 0.04 0.09 
8 Acetophenone 1068 0.08 0.02 0.29 
9 o-Guaiacol 1092 0.04 0.04 1.02 
10 Bomeol 1168 0.17 0.04 0.22 
11 2-Methylcumarone 1175 0.11 0.03 0.29 
12 o-Anisaldehyde 1244 0.92 0.72 0.79 
13 beta-Phenethyl acetate 1259 0.59 0.40 0.67 
14 Cinnamaldehyde 1289 62.31 69.67 1.12 
15 (-)-alpha-Copaene 1377 0.32 0.14 0.44 
16 Coumarin 1440 1.75 0.65 0.37 
17 Cinnamyl alcohol, acetate 1452 9.96 6.54 0.66 
18 gamma-Cadinene 1478 0.16 0.06 0.40 
19 alpha-Curcumene 1485 0.07 0.02 0.35 
20 alpha-Muurolene 1502 0.11 0.03 0.24 
21 gamma-Cadinene! 1516 0.08 0.07 0.84 
22 (+)-delta-Cadinene 1525 0.21 0.04 0.18 
23 Cinnamaldehyde, o-methoxy- 1539 12.09 10.19 0.84 
24 (-)-Spathulenol 1581 0.21 0.05 0.23 
25 6,7-Dimethoxy-2-tetralone 1675 1.16 0.28 0.24 

3.3.1.6. Familia Rosaceae 

în urma încapsulării uleiului volatil de trandafir în )9-ciclodextrină s-a obţinut un randament total al 
procesului de 72.3%, procentul de ulei volatil încapsulat, determinat din analiza TG-DTG a 
complexului, fiind de 7.68% (figura 3.87). Principalii compuşi identificaţi în uleiul volatil de trandafir 
sunt prezentaţi în tabelul 3.23. 
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Figura 3,87. Analiza TG-DTG a complexului ^-ciclodextrinei cu uleiul volatil de trandafir (familia Rosaceae). 

Uleiul volatil de trandafir, singurul achiziţionat de pe piaţa autohtonă, a prezentat prezentat un număr 
foarte mare de compuşi la analiza GC-MS, atât în cazul uleiului volatil proaspăt: 153 compuşi (figura 
3.88), cât şi în cazul uleiului volatil recuperat din complex: 66 (figura 3.89). Concentraţiile maxime au 
fost determinate pentru alcoolul feniletilic (27.82%, figura 3.90) şi ftalatul de dimetil, a cărui 
concentraţie a fost de 29.94%. Alcoolul feniletilic şi ftalatul de dimetil (compuşi hidrofili) a fost 
încapsulat la concentraţii mai reduse decât în uleiul iniţial (raport de 0.61 şi respectiv 0.38 între cele 
două concentraţii). 
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Tabel 3,23, Compoziţia uleiului volatil de trandafir şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS indice Kovats Conc. UV Conc. UV Cdv proaspflt! Nr. Identificare MS (KI) proaspăt (%) recuperat (%) ^ U V recupcrat 

1 Pinene 936 0.02 0 84 
2 Benzenecarbonal 963 1.51 1.07 0.71 
3 Nopinen 978 0.01 0 11 
4 1-Decene 992 0.01 0 12 
5 p-Cimene 1026 0.04 0.42 
6 p-Menth-8-en-l-ol, acetate 1030 0.12 0.44 3.73 
7 Benzeneacetaldehyde 1047 0.45 0.44 0.98 
8 Benzenemethanol, alpha-methyl- 1065 0.02 0.05 2.23 
9 Linalool 1103 0.20 0.47 2 34 
10 Nonanal 1106 005 0.07 1 44 
1 1 Phenylethyl Alcohol 1 1 2 8 2 7 . 8 2 1 7 . 0 0 0 . 6 1 

12 3,7-Dimethyl-7-octenal 1156 0.07 0.10 1.42 
13 Benzyl acetate 1170 5.17 7.81 1.51 
14 Phenethyl alcohol, formate 1179 1.18 2.50 2.12 
15 Benzeneformic acid 1189 0.12 0.03 0.26 
16 Cyclopropanecarboxamide, N- 1194 0.15 0.08 0.52 

benzoyloxy-
17 Perhydrogeraniol 1199 0.04 0.04 0.92 
18 /ra/iy-5-Methyl-2-isopropyl-2-hexen-

1 ol 
1215 0.04 0.10 2.22 

19 
i-ai 
3-Hexen-2-one, 3,4-dimethyl-, (Z)- 1217 0.42 1.16 2.76 

20 1,3-Cyclopentanedione, 2,4-dimethyl- 1227 0.08 0.17 2.29 
21 3,7-Dimethy 1-6-octen-1 -ol 1234 3.89 8.28 2 13 

(Citronelol) 
22 Guaniol 1259 1.89 3.32 1.76 
23 (£)-Citral 1273 0.30 0.56 1.84 
24 p-Menth-8-en-l-ol, acetate 1283 0.70 2.08 2.95 
25 Terpinyl acetate 1288 0.35 1.04 2.97 
26 Hexa-hydro-famesol 1294 0.07 0.06 0 83 
27 4,8-Dimethyl-1 -nonanol 1298 0.03 0.03 1.17 
28 10-Undecenal 1302 0.26 0.41 1.59 
29 Geranyl formate 1304 0.11 0.22 2.11 
30 alpha,alpha-Dimethylphenethyl 1322 1.32 4.23 3 20 

acetate 
31 Citronellol epoxide (R or 5) 1343 0.53 0.30 0.57 
32 2-Decanol 1347 0.22 0.49 2.28 
33 alpha-Terpinyl acetate 1353 3.72 11.34 3.05 
34 Isotridecanol- 1364 0.15 0.71 4 64 
35 Geranyl acetate 1386 0.63 1.39 2.22 
36 Isotridecanol 1413 0.16 0.24 1.50 
37 beta-Citronellal 1419 0.31 0.53 1.72 
3 8 Dimethyl phthalate 1 4 7 2 2 9 . 9 4 1 1 . 3 1 0 . 3 8 

39 (+)-Cuparene 1509 1.09 3.74 3.44 
40 alpha-«-Methyl ionone 1523 1.11 2.79 2.50 
41 Elemol 1553 0.20 0.14 0.66 
42 (5)-(+)-Carvone acetate 1570 0.08 0.06 0.69 
43 Terpin diacetate, trans- 1586 0.10 0.16 1.62 
44 beta-Phenylethyl benzoate 1855 0.14 0.11 0.78 
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Figura 3.88. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de trandafir. 
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Figura 3.89. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de trandafir recuperat din complexul cu 
;9-ciclodextrină. 
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Figura 3.90, Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru alcoolul feniletilic. 

3.3.2. Nanocapsule uleiuri volatile de plante din clasa Monocotyledoneae/ 
/7-ciclodextrină 

Din clasa Monocotyledoneae s-a studiat doar o singură specie din familia Liliaceae (usturoiul-^///ww 
sativum L.). Complexul acestuia cu y9-ciclodextrina s-a obţinut cu un randament de 72.62%. Analiza 
TG-DTG a complexului ulei volatil de usturoi/y9-ciclodextrină a indicat o concentraţie a uleiului volatil 
încapsulat de 7.7% (determinare efectuată pe intervalul de temperatură 20-2 IC^C), în timp ce 
y9-ciclodextrina eliberează aproape întreaga cantitate de apă de cristalizare până la 95-100°C. 
Majoritatea uleiului volatil eliberat s-a realizat până la 140°C (5.3%; probabil dialil mono-, di-
trisulfuri), şi până Ia 210°C a fost eliberată încă o cantitate corespunzătoare unui procent de 1.8%, 
datorată probabil oligosulfurilor mai hidrofobe (figura 3.91). 
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Figura 3.9L Analiza TG-DTG a complexului yff-ciclodextrinei cu uleiul volatil de usturoi (familia Liliaceae). 

Principalii compuşi identificaţi sunt prezentaţi în tabelul 3.24. Analiza GC-MS a uleiului volatil de 
usturoi proaspăt a indicat un număr de 97 de componenţi volatili (figura 3.92), majoritatea acestora 
fiind identificaţi prin spectrometrie de masă. Compuşii identificaţi în concentraţia relativă cea mai 
mare au fost dialil-disulfura (18.26%, figura 3.93) şi dialil-trisulfura (21.18%, figura 3.94). Dialil-
tetrasulfura a fost determinată în concentraţie de 13.02% (Anexa 2, figura A.2.4), iar compusul 
asimetric alil-metil-trisulfura a fost identificată în concentraţie de 9.35% (Anexa 2, figura A.2.5). în 
concentraţii mai reduse (sub 2.3%) au fost identificate şi sulfurile saturate metil-propil-sulfura, 
dimetil-trisulftira, dipropil-disulftira, dimetiltetrasulftira şi 2,2-bis(metiltio)propan. Ceva mai 
concentrată a fost sulfura ciclică 1,3-ditian (3.94%, Anexa 2, figura A.2.6), în timp ce trisulfura ciclică 
1,3,5-tritian a fost în concentraţie de doar 1.15%. 

Tabel 3,24, Compoziţia uleiului volatil de usturoi şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi. 

Nr. Identificare MS Indice Kovats 
(KI) 

Conc. L V 
proaspăt (%) 

Conc. UN 
recuperat (%) 

C i ' V pn)«ip4| / 

C i i V rmipenit 

1 1 -(1 -Propenylthio)propane 8 7 7 0 . 1 3 

2 13-Dithiane 920 3.94 2.76 0.70 
3 Disulflde, methyl propyl 9 3 3 0 . 1 7 

4 Thiourea, ethyl- 9 5 8 0 . 1 8 

5 Dimethyl trisulfide 9 7 2 2 . 3 2 1 . 3 0 0 . 5 6 

6 Diailyl disulphide 1087 18.26 25.82 1.41 
7 Disulflde, dipropyl 1 1 0 8 0 . 1 3 

8 Trisulfide, methyl 2-propenyl 1142 9.35 9.34 1.00 
9 13.5-Trithiane 1153 1.15 0.68 0.59 
1 0 3-Vinyl-1,2-dithiacyclohex-4-ene 1 1 8 6 0 . 1 3 

11 Tetrasulfide/ Pentasulfide, dimethyl 1 2 1 5 1 . 3 8 1 . 6 7 1 . 2 1 

12 Trisulfide, di-2-propenyi 1306 21.18 29.68 1.40 
13 Pentasulfide, di-2-propenyl 1382 4.66 3.37 0.72 
1 4 Propane, 2,2-bis(methylthio)- 1 4 4 4 1 . 0 1 0 . 7 3 0 . 7 2 

1 5 1,5-Dithiaspiro[5.6]dodecan-7-ol 1 5 1 4 0 . 7 8 0 . 5 9 0 . 7 6 

16 Tetrasulfide, di-2-propenyl 1545 13.02 13.55 1.04 
1 7 Trisulfide, di-2-propenyl 1 5 8 9 0.12 0.30 2.46 
1 8 Propane, 1,1 '-thiobis[3-(methylthio)- 1 6 7 3 0 . 8 0 0.46 0.57 
1 9 1 -(2-Ethyl-( 1,3]dithian-2-yl)-3- 1 8 1 6 3.70 3.16 0 . 8 5 

methyl-butan-l-ol 
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Figura 3.92. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de usturoi. 
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Figura 3.93. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru dialil-disulfură. 
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Figura 3.94. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru dialil-trisulfură. 

Tot prin analiză GC-MS (a uleiului volatil recuperat din complex prin extracţii repetate în hexan, 
figura 3.95), s-a reuşit obţinerea concentraţiilor relative a compuşilor încapsulaţi în ^-ciclodextrină 
(tabel 3.24). Sulfurile aciclice au fost încapsulate în concentraţii relative superioare în comparaţie cu 
cele ciclice. Raportul dintre concentraţiile compuşilor volatili în uleiul recuperat şi în cel proaspăt a 
fost supraunitar în cazul dialil-disulftirii (1.41), dialil-trisulfurii (1.40), dialil-tetrasulfurii (1.04) şi alil-
metil-trisulfurii (1.00), toţi aceşti compuşi aparţinând clasei polisulfurilor aciclice nesaturate, în timp 
ce compuşii saturaţi corespunzători (sulfuri aciclice şi ciclice) au prezentat astfel de rapoarte 
subunitare: 0.56 pentru dimetil-disulfură, 0.72 pentru 2,2-bis(metiltio)propan, 0.70 pentru 1,3-ditian şi 
0.59 pentru 1,3,5-tritian. 
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Figura 3,95. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de usturoi recuperat din complexul cu ^-ciclodexu-ina 

3.3.3. Nanocapsule uleiuri volatile de plante din clasa Pinatae/ 
/^-ciclodextrină 

Din clasa Pinatae s-au luat în studiu un număr de şase uleiuri volatile din familiile Pinaceae (brad-
Abies alba, moWă-Picea excelsa L. şi terebentină-P/jrac/^7 terebinthus) şi Cupressaceae (ienupăr-
Juniperus communis L., ulei volatil din întreaga plantă, din cetină şi din fruct). Complecşii cu 
^-ciclodextrina s-au obţinut în modul prezentat în Partea experimentală, analiza complecşilor 
realizându-se prin termogravimetrie (TG-DTG), iar cea a uleiurilor volatile proaspete sau recuperate 
(prin extracţie repetată cu hexan din complex) prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de 
masă. 

3.3.3.1. Familia Pinaceae 

Uleiurile volatile proventite din frunzele arborilor din clasa Pinaceae (brad, molid şi terebentină) au 
fost încapsulate în )9-ciclodextrină cu randamente totale ale procesului de peste 70% (72.8% în cazul 
bradului, 78.06% pentru molid şi 81.28% în cazul terebentinei). Analiza TG-DTG (figura 3.96) a 
indicat o alură asemănătoare a curbelor termogravimetrice, procentele de ulei volatil încapsulat fiind 
de 8.92% în cazul uleiului volatil de brad, 7.19% pentru cazul uleiului volatil de molid şi 7.59% pentru 
uleiul volatil de terebentină. 
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Figura 3,96. Analiza TG-DTG a complecşilor )9-ciclodextrinei cu uleiurile volatile din frunze ale arborilor din familia 
Pinaceae. 

Majoritatea componenţilor identificaţi prin GC-MS în uleiurile volatile din familia Pinaceae fac parte 
din clasa hidrocarburilor monoterpenice. Astfel, din analiza GC-MS a uleiului volatil de brad (figura 
3.97), cel mai concentrat a fost limonenul (13.84%, figura 3.98), 3-carenul (13.42%, Anexa 2, figura 
A.2.7), a- şi )?-pinenul (9.98% şi, respectiv, 3.96%, Anexa 2, figurile A.2.8 şi A.2.9), )9-felandrenul 
(5.7%), camfenul (4.05%) şi terpinen-4-olul (4.01%); mai apare a- şi y-terpinenul, a-tuienul, 
mircenul şi acetatul de bomil la concentraţii între 1 şi 4% (tabel 3.25). Din analiza GC-MS a uleiului 
volatil de brad recuperat din complex (figura 3.99) a rezultat faptul că limonenul, pinenii şi esterii 
terpenici au fost încapsulaţi la concentraţii superioare comparativ cu uleiul iniţial, în timp ce alcoolii 
terpenici au fost încapsulaţi la concentraţii mai reduse (tabel 3.25). 
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Figura 3.97. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de brad. 
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Figura 3.98. Spectrele de masă experimental (sus) şi din baza de date NIST pentru limonen. 
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Figura 3.99. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de brad recuperat din complexul cu ^-ciclodextrina. 
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Nr. Identificare MS Indice Kovats Conc. V \ Conc. UV ^ U V proaspflt ^ Identificare MS (KI) proaspăt (%) recuperat (%) ^ H V recupcrat 

1 Cyclofenchene 885 0.03 0.04 1 22 
2 Santene 888 0.25 0.76 3.04 
3 Tricyclene 924 0.49 1.77 3.59 
4 alpha-Pinene 939 9.98 33.52 3.36 
5 Camphene 952 4.05 17.66 4.36 
6 Zra/is-Verbenol/1,3-Cyclopentadiene, 

5,5-dimethyl-2-propyl-
954 0 13 0.06 0.47 

7 Terpinolen 971 0.07 0.15 2 31 
8 beta-Phellandrene 977 5.70 
9 beta-Pinene 980 3.96 18.23 4.61 
10 Myrcene 994 2.35 
11 alpha-Phellandrene 1007 0.90 004 0.05 
12 3-Carcnc 1016 13.42 
13 alpha-Terpinen 1020 3.48 
14 p-Cymene 1025 0.32 0.78 2.47 
15 Limonene 1035 13.84 16.53 1.19 
16 Z)^/a-cis-Ocimene 1051 0.18 0.04 0.23 
17 gamma-Terpinen 1062 3.89 
18 3-Thujanone 1108 0.43 0.05 0.11 
19 Thujone 1119 1.94 
20 alpha-Campholenal//ra/7j-

bicyclo[4.4.0]decan-l-ol-3-one 
1129 0.02 0.02 0.96 

21 Carveol (fr.l) 1137 0.11 0.03 0.23 
22 3,7,7-Triniethyl-8-(2-methyl-

propenyl)-bicyclo[4.2.0]oct-2-ene 
1147 0.42 0.05 0.12 

23 (-)-Bomeol 1168 0.25 0.02 0.10 
24 (-)-Tcrpincn-4-ol 1181 4.01 
25 p-Cymen-8-ol 1189 0.71 0.02 0.02 
26 alpha-Terpineol 1194 0.87 0.12 0.13 
27 c/5-Piperitol/Myrtenal 1197 0.03 0.02 0.86 
28 p-Allylanisole (Anethole) 1200 0.30 0.07 0.23 
29 Fenchyl acetate 1224 0.06 0.15 2.58 
30 Linalyl anthranilate 1257 0.09 0.02 0.20 
31 (-)-Bornyl acetate 1287 1.92 3.15 1.64 
32 Verbenone 1345 0.01 0.02 1.38 
33 alpha-Terpinyl acetate 1351 0.95 0.24 0.25 
34 alpha-Copaene 1376 0.11 0.15 1.44 
35 Nerolidol, acetate 1385 0.04 0.03 0.78 
36 beta-Garyophyllen 1420 0.56 2.61 4.66 
37 Dihydrocurcumene 1448 0.03 0.03 0.98 
38 alpha-Humulene 1454 0.22 0.18 0.81 
39 gamma-Muurolene 1478 0.17 0.05 0.27 
40 beta-Cubebene 1482 0.25 0.02 0.07 
41 alpha-Himachalene 1484 0.06 0.04 0.60 
42 Cadina-l,4-diene 1493 0.04 0.02 0.45 
43 (+)-Ledene 1496 0.12 0.03 0.24 
44 (+)-alpha-Longipinene/alpha-

Muurolene 
1501 0.25 0.08 0.32 

45 gamma-Cadinene 1515 0.27 0.02 0.07 
46 delta-Cadinene 1525 0.86 0.04 0.04 
47 Caryophyllene oxide 1584 0.06 0.03 0.53 
48 Cembrene 1953 0.06 0.02 0.39 
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în cazul uleiului volatil de molid, principalii compuşi identificaţi prin GC-MS (figura 3.100) au fost 
în general aceeaşi şi anume: limonen (16.48%), 3-caren (11.07%), a-pinen (14.26%), /7-pinen 
(10.35%), camfen (9.33%), acetat de bornil (7.81%) şi între 1% şi 3% triciclen, mircen, cimen, 
terpinolen, a-cedren, cariofilen şi analogul epoxidat al acestuia. Din analiza GC-MS a uleiului volatil 
de molid recuperat din complex (figura 3.101) au reieşit aceleaşi rapoarte supraunitare între 
concentraţiile componenţilor din uleiul recuperat şi cele din uleiul proaspăt pentru toate hidrocarburile 
monoterpenice majoritare (1.2 pentru limonen, aproape I pentru 3-caren, 1.69 pentru a-pinen, 1.29 
pentru y9-pinen şi 1.27 pentru camfen, toţi ceilalţi compuşi prezentând valori subunitare ale acestor 
rapoarte, inclusiv acetatul de bornil-0.80; tabel 3.26). 
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Figura 3.100. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de molid. 
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Figura 3.101. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de molid recuperat din complexul cu )9-ciclodextrina. 
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Tabel 3,26, Compoziţia uleiului volatil de molid şi compoziţia relativa a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS Indice Kovats J'V Conc. UV C,vpn,..p-c/ 
(Kl) proaspăt (%) recupcrat (%) C tv recuperat 

1 Santen 888 1.21 0 70 0 57 
2 Tricyclene 924 2.01 1.45 0.72 
3 Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methyl-1 -(1 -

methylelhyl)-, didehydro deriv 
929 0.26 0.13 0 52 

4 alpha-Pinene 939 14.26 24.08 1.69 
5 Camphene 953 9.33 11.87 1.27 
6 trans-Verbenol 956 0.05 0 03 0 73 
7 /7i-Cymene 972 031 0 15 0 49 
8 beta-Pinene 981 10.35 13.30 1.29 
9 beta-M>Tcene 993 1 74 0 98 0 56 
10 beta-Pinene! 1005 0.27 0.15 
11 3-Carenc/Cyclofenchenc 1014 11.07 10.79 0.97 
12 alpha-Terpinene 1018 0.16 0.11 0.69 
13 p-/m-Cymenc 1027 2.25 1.36 0.60 
14 Limonene 1035 16.48 19.76 1.20 
15 gamma-Terpinene 1060 0.13 0.09 069 
16 Terpinolene 1090 1.69 0.96 0.57 
17 alpha-Pinene epoxide 1099 0.32 0.12 0.38 
18 beta-Linalool 1102 0.28 0.05 0.18 
19 c/5-Verbenol 1108 0.42 0.09 0.21 
20 /ra/Ly-(-)-P inocarveol 1140 0.38 0.10 028 
21 (5)-c/5-Verbenol 1146 0.82 0.29 0.36 
22 Isopinocamphone 1161 0.03 0.06 1.70 
23 Bomeol 1167 0.36 0.08 0.22 
24 l-Terpinen-4-ol 1178 0.37 0.11 0 29 
25 /7-Cymen-8-ol 1188 0.63 0.08 0.12 
26 alpha-Terpineol 1193 0.52 0.13 0.26 
27 Myrteno! 1198 0.24 0.07 0.28 
28 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-

trimethyl-, acetate, (15-ejco)-
1221 0.29 0 13 046 

29 (-)-Bornyl acetate 1289 7.81 6.21 0.80 
30 (-)-Myrtenyl acetate 1294 0.13 0.04 0.27 
31 delta-Elemene 1350 0.45 0 18 0.40 
32 alpha-Copaene 1376 0.18 0.08 0.41 
33 (+)-Longifolene 1405 0.69 0.48 0.70 
34 alpha-Cedrene 1413 1.05 0.78 0.74 
35 beta-Caryophyllen/IsocaryophilIene 1421 2.92 2.26 0.77 
36 Thujopsene 1431 0.93 0.72 0.77 
37 alpha-Humulene 1454 0.28 0.16 055 
38 gamma-/alpha-Muurolene 1481 0.03 0.06 2.19 
39 alpha-Muurolene! 1501 0.25 0.15 0.57 
40 gamma-Cadinene 1515 0.20 0.04 0.21 
41 (+)-delta-Cadinene 1524 0.66 0.11 0.17 
42 Caryophyllene oxide 1585 2.09 0.98 0.47 

în cazul uleiului volatil de terebentină, cel mai concentrat component rezultat la analiza GC-MS 
(figura 3.102) a fost a-pinenul (44.63%), urmat de )î-pinen (18.19%) şi limonen (9.64%); în 
concentraţii mai mici dar semnificative au fost identificate şi unele sesquiterpene (cariofilen şi 
epoxidul acestuia, 5.19% şi 2.21%, longifolen, 4.25% şi a-cubeben, 1.17%). în uleiul recuperat din 
complex analiza GC-MS (figura 3.103) a relevat faptul că toate sesquiterpenele au fost încapsulate la 
rapoarte de concentraţii relative subunitare, în timp ce hidrocarburile monoterpenice au prezentat 
valori ale acestor rapoarte apropiate de unitate sau supraunitare (1.54 în cazul celui mai concentrat 
compus, a-pinenul) (tabel 3.27). 
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Figura 3,102. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de terebentină. 
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Figura 3.103. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de terebentină recuperat din complexul cu 
^-ciclodextrina. 
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Tabel 3.27. Compoziţia uleiului volatil de terebentină şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS Indice Kovats 
(KI) 

Conc. V \ 
proaspăt (%) 

Conc. I V 
recuperat (%) 

^ IIV proaspflf/ 

^ l ' V iTcupcrat 

1 Santen 889 0.01 001 067 
2 Tncyclene 925 0 13 006 047 
3 Bicyclo[3 1.0]hexane, 4-melh> 1-1 -(1 -

melhylethvD-, didehydro deriv. 
930 0.07 002 0 34 

4 alpha-Pinene 942 44.63 68.54 1.54 
5 Camphene 952 1.96 1.03 0.52 
6 /ram-Verbenol 957 0.07 0.03 0.37 
7 (-)-beta-Pinene 982 18.19 16.52 0.91 
8 Myrccnc 993 1.31 0.40 0.30 
9 /ra/w-p-Menth-2-ene 1001 0.04 0.02 0.50 
10 alpha-Thujene 1006 0.04 0.01 037 
11 1,4-Cineol 1017 0.08 0.04 0.47 
12 p-Cymene 1027 0.34 0.18 0.52 
13 Limonene 1032 9.64 4.36 0.45 
14 4-Carene,(15,3/?,6/?H-)- 1040 0.03 0.01 0.28 
15 gamma-Terpinene 1060 0.03 0.02 0.95 
16 Terpinolen 1090 0.65 0.19 0 29 
17 alpha-Pinene epoxide 1099 0.26 0.16 0.60 
18 (5Î-c/5-Verbenol 1108 0.36 0.08 023 
19 (+)-Fenchol 1116 0.12 0.03 0 24 
20 -)-P inocarveo 1 1140 0.47 0 10 0 21 
21 (5^-c/5-Verbenol 1147 0.68 0.19 0 27 
22 Pinocarvone 1163 0.03 0.01 041 
23 Bomeol 1168 0.15 0.02 0.10 
24 4-Terpineol 1179 0.07 0.01 0.18 
25 /7-Cymen-8-ol 1188 0.27 0.02 006 
26 alpha-Terpineol 1193 1.19 0.25 0.21 
27 MyTtenol 1198 0.50 0.03 0.06 
28 1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexenyl-1 -

carboxaldehyde 
1205 0.01 0.02 1.65 

29 Berbenone 1210 0.14 0.02 0.11 
30 (-)-M>Ttenyl acetate 1253 0.03 0.01 041 
31 (-)-Bomyl acetate 1286 0.43 0.18 0.43 
32 (-)-alpha-Cubebene 1350 1.17 0.47 0.40 
33 (-i-)-Cycloisosativene 1367 0.03 0.01 0.29 
34 Longicyclene 1370 0.15 0.05 0.36 
35 (-)-alpha-Copaene 1376 0.65 0.30 0.46 
36 (+)-Sativen 1391 0.20 0.07 0.35 
37 (+)-Longifolene 1406 4.25 2.42 0.57 
38 beta-Caryophyllen 1421 5.19 3.02 0.58 
39 alpha-Humulene 1454 0.74 0.33 0.45 
40 Cadina-l(10),4-diene 1477 0 .11 0.01 0.12 
41 Germacrene D-4-ol 1496 0.08 001 0 11 
42 1 -Isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,4a,5,6, 1501 0.17 0.04 0.23 
43 Cadina-l(10),4-diene 1524 0.81 0.11 0.13 
44 Caryophylene oxide 1585 2.21 0.52 0.23 
45 1,5,5,8-Tetraniethyl-12-

oxabicyclo[9.1.0]dodeca-3,7-diene 
1611 0.21 0.04 0.17 

3.3.3.2. Familia Cupressaceae 

Din această familie s-a luat în studiu doar uleiul volatil de ienupăr {Juniperus communis L.), însă 
aceasta a fost analizat în funcţie de părţile de arbust de unde a fost separat: întreaga plantă, cetină şi 
fructe. Randamentele de obţinere a complecşilor ulei volatil de ienupăr//î-ciclodextrină au fost relativ 
apropiate (79.43% pentru uleiul volatil din întreagul arbust, 72.55% în cazul uleiului volatil din cetină 
şi 77.97% în cazul celui din fructe). Procentele de ulei volatil determinate prin analiză TG-DTG 
încapsulat au fost apropiate: 7.1% pentru uleiul volatil din întregul arbust, 7.8% în cazul celui din 
cetină şi 8.1% pentru cel din fructe de ienupăr (figura 3.104). 
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Figura 3.104, Analiza TG-DTG a complecşilor ^-ciclodextrinei cu uleiurile volatile din diverse părţi ale ienupărului (familia 
Cupressaceae). 

în toate cazurile, prin analiza GC-MS a uleiurilor volatile de ienupăr s-au separat un număr foarte 
mare de componente volatile (peste 130). Uleiul volatil de ienupăr din tot arbustul a prezentat 152 de 
picuri cromatografici relevanţi (figura 3.105), cel din cetină de ienupăr 134 componenţi (figura 3.106), 
iar cel din fructe de ienupăr 164 de picuri cromatografici (figura 3.107). 
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Figura 3.105. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de ienupăr din întreaga plantă. 
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Figura 3,106. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de ienupăr din cetină. 
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Figura 3.107. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de ienupăr din fructe. 

Cele trei probe de ulei volatil au prezentat aceeaşi componenţi majoritari, la concentraţii care au variat 
în limite relativ mici. Astfel, cel mai concentrat a fost a-pinenul (în concentraţii de 15.69%, 14.38% şi 
15.34% în uleiurile din întregul arbust, din cetină şi, respectiv, din fructe. Anexa 2, figura A.2.10), 
apoi limonenul (9.9%, 7.33% şi 4.82%, Anexa 2, figura A.2.11), terpinen-4-olul (7.5%, 7.27% şi 
4.06%, Anexa 2, figura A.2.12), p-cimenul (7.43%, 4.34% şi 1.85%, Anexa 2, figura A.2.13), 
cariofilenul (4.74%, 1.25% şi 3.31%, Anexa 2, figura A.2.14), mircenul (4.04%, 3.49% şi 6.39%, 
Anexa 2, figura A.2.15) şi )9-felandrenul (3.6%, 14.82% şi 6.84%, Anexa 2, figura A.2.16). Toţi 
ceilalţi componenţi au fost identificaţi în concentraţii apropiate de 3% sau sub această valoare (tabelele 
3.28, 3.29 şi 3.30). 
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Tabel3,28. Compoziţia uleiului volatil de ienupăr (întreaga plantă) şi compoziţia relativă a principalilor componenţi 
încapsulaţi. 

Nr. identificare MS Indice Kovats Conc. I V Conc. I V ÎIV proaspAt / identificare MS (Kl) proaspăt (%) recuperat (%) CtV rrcupcral 

1 alpha-Thujene (Sabinene) 930 0.53 0.58 111 
2 alpha-Pinene 941 15.69 37.31 2.38 
3 Camphene 951 0.81 0.77 0.95 
4 /ra/i5-Verbenol 957 0.04 0.15 3 88 
5 beta-Phellandrene 977 3.60 2.77 0.77 
6 beta-Pinene 980 2.81 2.99 1 06 
7 Camphene 986 0.39 0.33 0.85 
8 beta-Myrcene 995 4.04 3.71 0.92 
9 (-)-beta-Pinene 1006 0.81 0.64 0.79 
10 3-Carene 1012 0.31 0.26 0.83 
11 alpha-Terpinen 1019 0.16 0.16 1.01 
12 Cymene 1029 7.43 7.29 0.98 
13 Limonene 1034 9.90 13.32 1.35 
14 gamma-Terpinen 1061 2.15 1.82 0.85 
15 Terpinolen 1091 2.96 2.22 0.75 
16 Linalool 1103 0.52 0.32 061 
17 (5)-c/j-Verbenol 1109 0.54 0.11 0.20 
18 Fenchol, exo- 1116 0.16 0.09 0.56 
19 Thujone 1118 0.23 0.13 0.59 
20 /ra/iy-Pinocarveol 1141 0.38 0.17 0.46 
21 (5)-c/j-Verbenol! 1148 1.49 0.61 0.41 
22 (-)-Tcrpmcn-4-ol 1183 7.50 6.23 0.83 
23 /7-Cymen-8-ol 1190 0.55 0.14 0.25 
24 alpha-Terpineol 1195 1.63 0.64 0.39 
25 /7-Allylanisole 1200 0.83 0.15 0.18 
26 Verbenone 1211 0.25 0.09 0.38 
27 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-

trimethyl-, acetate, (l^-ejro)-
1221 0.32 0.13 0.41 

28 Bomyl acetate 1287 0.58 0.37 0.63 
29 Ylangene 1350 0.64 0.38 0.60 
30 alpha-Copaene 1376 0.40 0.24 0.61 
31 (+)-Longifolene 1406 2.44 1.68 0.69 
32 alpha-Cedrene 1414 2.47 1.94 0.78 
33 Caryophyllene 1422 4.74 3.74 0.79 
34 Himachala-2,4-diene 1428 0.16 2.55 15.87 
35 Humulene 1454 0.58 0.35 0.61 
36 di-ep/-alpha-Cedrene 1465 0.25 0.12 0.50 
37 beta-Chamigrene 1478 0.96 0.53 0.55 
38 Eudesma-4(14),11-diene 1487 0.21 0.11 0.53 
39 Thujopsene-(I2) 1497 0.19 0.13 0.67 
40 Thujopsene-(I2)! 1501 1.16 0.78 0.67 
41 (+)-Cuparene 1508 0.97 0.95 0.97 
42 delta-Elemene 1514 0.61 0.55 0.91 
43 (+)-delta-Cadinene 1525 1.60 0.59 0.37 
44 Tricyclo[7.2.0.0(2,6)]undecan-5-ol, 

2,6,10,10-tetramethyl- (isomer 2) 
1553 0.97 0.25 0.26 

45 Caryophyllene oxide 1586 3.19 1.13 0.36 
46 Cedrol 1603 0.37 0.12 0.31 
47 12-Oxabicyclo[9.1.0]dodeca-3,7-

diene, 1,5,5,8-tetramethyl-, [IR-
1611 0.30 0.11 0.38 

48 Cembrene 1954 0.66 0.13 0.20 
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Tabel 3,29. Compoziţia uleiului volatil de ienupăr (cetina) şi compoziţia relativă a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS Indice Kovats 
(KI) 

Conc. UV 
proaspăt (%) 

Conc. IIV 
recuperat (%) 

C t V proaipit / 

^IIV rrcupcrat 

1 Tricyclene 924 0.12 0 10 084 
2 Sabinene/Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-

methyl-1 -(1 -methylethy 1)-, didehydr 
930 5.29 4 49 085 

3 alpha-Pinene 9 4 0 1 4 . 3 8 2 8 . 0 7 1 . 9 5 

4 Bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 4-methylene-
l-(l-methylethyl)-

947 0.02 0.13 

5 (-i-)-Camphene 949 0.16 0 24 1 50 
6 /ra/u-Verbenol 956 0.03 0.03 1 06 
7 2,6-Dimethyl-l,3,5,7-octatetraene 967 0.10 007 072 
8 beta-Phellandrene 979 1 4 . 8 3 2 2 . 7 9 1 . 5 4 

9 beta-Pinene! 981 1.47 1.59 1.08 
10 beta-Pinene 994 3 . 4 9 3 . 0 6 0 . 8 8 

11 (+)-4-Carene 1002 0.30 0.30 1.00 
12 alpha-Phellandrene 1007 1.64 1.21 0.74 
13 3-Carene 1012 2.05 1.52 074 
14 alpha-Terpinen 1 0 1 9 4 . 6 7 3 . 8 1 0 . 8 1 

15 m-Cymene! 1028 4.34 3.84 088 
1 6 Limonene 1 0 3 3 7 . 3 3 7 . 1 1 0 . 9 7 

17 c/5-beta-Ocimene 1050 0.21 0 14 0.66 
18 gamma-Terpinen 1 0 6 3 7 . 2 9 6 . 8 2 0 . 9 4 

19 Terpineol, cw-beta- 1070 0.10 0.07 0.67 
2 0 Terpinolen 1091 4 . 3 6 3 . 5 2 0.81 
21 iso-Amy\ isovalerate 1107 0.11 0.06 0.51 
22 Thujone 1118 0.11 0.07 0.61 
23 2-Cyclohexen-l-ol, l-methyl-4-(l-

methylethyl)-, trans-
1123 0.19 0.05 0.27 

24 2-Cyclohexen-1 -ol, 1 -methyl-4-( 1 -
methylethyl)-, cis-

1141 0.19 0.04 0.19 

25 3,7,7-Trimethyl-8-(2-methyl-
propenyl)-bicyclo[4.2.0]oct-2-ene 

1147 0.13 0.06 045 

2 6 (-)-Terpinen-4-ol 1 1 8 2 7 . 2 7 3 . 7 6 0 . 5 2 

27 alpha-Terpineol 1193 0.55 0.14 0.26 
28 c/5-Piperitol 1197 0.15 0.04 0.25 
29 Benzene, 2-methoxy-4-methyl-l-(l-

methylethyl)-
1236 0.11 0.06 0.52 

30 (-)-Bomyl acetate 1287 0.42 0.24 0.58 
31 Terpinene 4-acetate 1301 0.18 0.09 0.48 
32 (-)-Myrtenyl acetate 1326 0.16 0.08 0.50 
33 2-Bomene 1336 0.08 0.04 0.57 
34 alpha-Terpineol acetate 1351 1.16 0.66 0.57 
35 Citronellol acetate 1355 0.10 0.04 0.45 
36 Copaene 1376 0.13 0.06 0.48 
37 Nerolidyl acetate 1385 0.11 0.05 0.43 
38 (-)-beta-Elemene 1393 0.96 0.54 0.56 
39 Caryophyllene 1420 1.25 0.72 0.58 
40 Thujopsene 1431 0.35 0.22 0.62 
41 Elixene 1434 0.14 0.07 0.47 
42 alpha-Caryophyllene 1454 0.53 0.32 0.60 
43 beta-Cubebene 1464 0.08 0.03 0.39 
44 (-)-beta-Cadinene 1475 0.15 0.05 0.31 
45 gamma-Muurolene 1478 0.27 0.14 0.54 
46 beta-Cubebene 1482 0.61 0.31 0.50 
47 beta-Eudesmene 1487 0.21 0.12 0.59 
48 beta-Cubebene 1493 0.13 0.05 0.41 
49 alpha-Selinene 1496 0.33 0.18 0.54 
50 alpha-Muurolene 1502 0.54 0.39 0.72 
51 gamma-Cadinene 1515 0.61 0.34 0.56 
52 (-)-beta-Cadinene 1525 2.12 1.32 0.62 
53 gamma-Elemene 1558 0.84 0.19 0.23 
54 (-)-Spathulenol 1579 0.35 0.13 0.36 
55 gamma-Muurolol 1644 1.03 0.06 0.06 
56 delta-Cadinol, (-)- 1648 0.17 0.05 0.32 
57 alpha-Cadinol 1657 1.01 0.33 0.32 

BUPT



Universitatea ̂ 'Politehnica** din Timişoara - TezA de Doctorat 118 

Tabel 3JO, Compoziţia uleiului volatil de ienupăr (fructe) şi compoziţia relativâ a principalilor componenţi încapsulaţi 

Nr. Identificare MS indice Kovats Conc. liV Conc. UV ^ UV proaspit! Nr. Identificare MS (Kl) proaspăt (%) recuperat (%) rrcuperal 

1 Tricyclene 925 0 15 0.12 0.83 
2 Sabinene/Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methyl-

l-(l-methylethyl)-, didehydro deriv. 
930 2.68 1 69 0.63 

3 alpha-Pinene 942 15.34 39.77 2.59 
4 Camphene 952 0.51 0.42 083 
5 /ra/T5-Verbenol 957 0 14 0.10 073 
6 beta-Phellandrene 979 6.84 7.64 1.12 
7 (-Vbeta-Pinene 981 2.15 2.37 1.10 
8 Myrccnc 997 6.39 7.43 1.16 
9 alpha-Phellandrene 1007 0.54 0.31 057 
10 3-Carene 1012 0.21 0.13 0.62 
11 alpha-Terpinen 1020 2.38 1.41 0.59 
12 Cyraene 1027 1.85 1.53 0.83 
13 Limonene 1033 4.82 4.48 0.93 
14 gamma-Terpinen 1062 3.47 2.64 0.76 
15 gamma-Terpinen! 1070 0.05 0.04 080 
16 Terpinolen 1091 2.70 1.76 0.65 
17 Linalool 1103 0.11 0.04 0.41 
18 alpha-Campholenal 1127 0.16 0.08 0.49 
19 (-)-Tcrpinen-4-ol 1181 4.06 1.99 0.49 
20 alpha-Terpineol 1193 0.50 0.11 0.23 
21 (-)-M>Ttenal 1197 0.10 0.05 0.57 
22 Methyl citronellate 1262 0.11 0.03 0.32 
23 (-)-Bomyl acetate 1287 0.53 0.34 0.65 
24 A'ec?-/Jo-thujyl alcohol 1301 0.07 0.03 0.41 
25 gamma-Elemene 1338 0.08 0.03 0.40 
26 Copaene 1350 1.21 0.76 0.63 
27 Citronellol acetate 1355 0.08 0.03 0.42 
28 alpha-Ylangene 1372 0.12 0.06 0.53 
29 Copaene 1376 0.54 0.38 0.71 
30 gamma-Elemene 1386 0.15 0.07 0.48 
31 (-)-beta-Elemene 1394 2.25 1.61 0.71 
32 Copaene! 1397 0.05 0.03 0.54 
33 alpha-Himachalene 1400 0.04 0.07 1.86 
34 (+)-Longifolene 1406 0.25 0.19 074 
35 Caryophyllene 1422 3.31 2.76 0.83 
36 beta-Cubebene 1430 0.25 0.14 0.56 
37 gamma-Elemene 1435 0.94 0.59 0.63 
38 alpha-Cubebene 1448 0.06 0.06 0.99 
39 Humulene 1456 2.71 2.26 0.83 
40 beta-Famesene 1459 0.77 0.37 0.48 
41 (-)-beta-Cadinene 1462 0.06 0.07 1.33 
42 (-)-beta-Cadinene! 1475 0.43 0.11 0.25 
43 gamma-Muurolene 1480 1.26 0.89 0.71 
44 beta-Cubebene 1485 4.48 3.85 0.86 
45 beta-Eudesmene 1489 0.85 0.71 0.83 
46 beta-Cubebene 1493 0.21 0.12 0.55 
47 1 //-Cyclopropa[a]naphthalene, decahydro-

1,1,3a-trimethyl-7-methylene-
1497 1.46 1.29 0.89 

48 alpha-Muurolene 1503 1.22 0.98 0.80 
49 (-)-beta-Elemene 1507 0.29 0.24 0.84 
50 gamma-Cadinene 1516 1.52 0.80 0.53 
51 Eremophila-l(10),l 1-diene 1522 0.06 0.03 0.60 
52 (-)-beta-Cadinene 1527 4.41 2.23 0.51 
53 gamma-Elemene 1560 4.15 2.44 0.59 
54 (-)-Spathulenol 1580 0.39 0.11 0.28 
55 Caryophyllene oxide 1585 0.23 0.10 0.44 
56 Calarene epoxide 1611 0.13 0.05 0.40 
57 (-)-delta-Cadinol 1649 0.17 0.05 0.31 
58 alpha-Cadinol 1657 0.90 0.16 0.18 
59 Eudesm-7(ll)-en-4-ol 1698 0.14 0.04 0.31 
60 Cembrene 1953 0.28 0.05 0.19 
61 Verticiol 1988 0.28 0.07 0.26 
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în urma analizelor GC-MS a uleiurilor volatile recuperate din complecşii cu /î-ciclodextrina (figurile 
3.108, 3.109 şi 3.110) doar a-pinenul a fost încapusulat la un raport al concentraţiilor peste 1.9, 
limonenul prezentând un astfel de raport în jur de 1.0, ceilalţi componenţi importanţi din uleiurile 
volatile de ienupăr fiind încapsulate la rapoarte ale concentraţiilor puţin sub 1.0 (tabel 3.28, 3.29 şi 
3.30). 
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Figura 3.108. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de ienupăr (din întreaga plantă) recuperat din 
complexul cu ̂ -ciclodextrina. 
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Figura 3.109. Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de ienupăr (cetină) recuperat din complexul cu 
y9-ciclodextrina. 
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Figura 3A10, Gaz cromatograma din analiza GC-MS a uleiului volatil de ienupăr (fructe) recuperat din complexul cu 
^-ciclodextrina. 

3.3.4. Analiza multivariată (PCA) a datelor GC pentru complecşii uleiuri 
volatile/)?-ciclodextrină 

Cantitatea foarte mare de date de gaz cromatografie obţinută în urma analizei GC-MS a uleiurilor 
volatile proaspete sau recuperate din complecşii cu y9-ciclodextrina, nu permite o prelucrare pertinentă 
şi face chiar imposibilă evaluarea corectă a datelor achiziţionate. Un instrument statistic foarte 
puternic în astfel de cazuri, aplicabil în special în cazul în care se lucrează cu matrici (bidimensionale 
sau chiar multidimensionale) de date cu un număr mare de variabile, dar nu neapărat de cazuri, este 
analiza componentelor principale (PCA-Principal Component Analysis) [220-232]. PCA s-a realizat 
cu ajutorul programului The Unscrambler 6.1, utilizând pentru analiză datele GC centrate iar pentru 
validare metoda de validare încrucişată (cross-validation). 

3.3.4.1. PCA în clasa Dicotyledonatae 

Prelucrarea multivariată a datelor de gaz cromatografie (concentraţiile masice ale componentelor) a 
condus la o clasificare bună a probelor de uleiuri volatile în funcţie de familiile din care fac parte (în 
special în cazul în care s-a folosit un număr redus de cazuri-componentele ce s-au identificat în 
concentraţie însemnată în majoritatea uleiurilor volatile din plante din clasa Dicotyledonatae). Primele 
trei componente principale explică 96% din varianţa datelor (prima componentă principală PCI 83%, 
a doua componentă principală PC2 10%, iar a treia componentă principală 3%), putându-se observa 
din graficul înregistrărilor PC2 V5 PCI o grupare bine-defmită a uleiurilor volatile din clasa Lamiaceae 
şi o parte din clasa Apiaceae (figura 3.111); mult mai bine se observă gruparea acestora din graficul 
înregistrărilor PC3 v^ PCI, în care uleiurile din familia Lauraceae se situează în partea superioară a 
graficului, cele din familiile Lamiaceae şi Apiaceae în zona central-stângă, uleiurile din clasa 
Myrtaceae sunt grupate în partea dreaptă a graficului, iar cele din familiile Rutaceae şi Rosaceae în 
zona central-dreapta (figura 3.112). 
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Fafn_N»ne_Redu8_. . X-mpL 83%. 10% 

Figura 3.111. Graficul înregistrărilor PC2 V5 PClîn cazul uleiurilor volatile din clasa Dicotyledonatae (componenţi 
principali). 

Fam_NaiT>e_R«dLB_.... X-apI: 83%.3% 

Figura 3.111 Graficul înregistrărilor PC3 vs PCI în cazul uleiurilor volatile din clasa Dicotyledonatae (componenţi 
principali). 

Din graficul scorurilor se poate observa că cei mai importanţi compuşi pentru această clasificare au 
fost cinamaldehida şi antranilatul de linalil pentru prima componentă principală, alcooli, fenoli, 
aldehide sau esteri (fenilacetaldehida, eugenolul, linaloolul, /7-anisaldehida, ftalat de dimetil) pentru 
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cea de-a doua şi compuşi hidroxilaţi sau carbonilaţi (carvacrol, mentol, mentonă, carvonă) pentru a 
treia componentă principală (figurile 3.113 şi 3.114). 
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Figura 3.113. Graficul scorurilor PC2 V5 PC1 în cazul uleiurilor volatile din clasa Dicotyledonatae (componenţi principali). 
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Figura 3.114. Graficul scorurilor PC3 vs PCI în cazul uleiurilor volatile din clasa Dicotyledonatae (componenţi principali). 

Dacă se investighează zona centrală a graficelor înregistrărilor, se poate observa o grupare a uleiurilor 
volatile din familiile Lamiaceae şi Lauraceae în zona central-superioară a graficului PC2 vs PCI 
(figura 3.115), respectiv a celor din familia Apiaceae în zona superioară a graficului PC3 V5 PCI, 
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Rutaceae şi Rosaceae în partea dreaptă-inferioară şi Lamiaceae în partea centrală a aceluiaşi grafic 
(figura 3.116). 
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Figura 3.115. Graficul înregistrărilor PC2 vs PC1 (în zona centrală) în cazul uleiurilor volatile din clasa Dicotyledonatae 
(componenţi principali). 
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Figura 3.116. Graficul înregistrărilor PC3 vs PC 1 (în zona centrală) în cazul uleiurilor volatile din clasa E)icotyledonatae 
(componenţi principali). 

O reprezentare tridimensională a graficului înregistrărilor PC3 vs PCI şi PC2 este prezentată în figura 
3.117. Se poate observa gruparea familiilor de plante luate în studiu, în special pentru Lauraceae, 
Lamiaceae şi Myrtaceae. 
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Figura 3,117. Graficul înregistrărilor 3D PC3 V5 PC1 şi PC2 în cazul uleiurilor volatile din clasa Dicotyledonatae 
(componenţi principali). 

încercarea de clasificare a probelor de uleiuri volatile proaspete (codificate prin Raw_UV) şi 
recuperate din complecşi (codificate prin CD_UV), pe baza concentraţiilor determinate din analiza 
C j C - M S , nu a condus la rezultate semnificative; în figura 3 . 1 1 8 este prezentată dependenţa P C 3 v 5 P C I 

şi PC2 în cazul prezentat mai sus. Se observă totuşi clasificări pereche corespunzătoare uleiurilor 
volatile proaspete şi recuperate pentru fiecare probă de ulei volatil luat în studiu. 
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Figura 3,118. Graficul înregistrărilor 3D PC3 V5 PCI şi PC2 în cazul uleiurilor volatile proaspete (Raw UV) şi recuperate 
din complex (CD UV) din clasa Dicotyledonatae (componenţi principali). 
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l.l.l.L PCA în clasa Pinatae 
Analiza multivariată PCA pe baza datelor GC pentru uleiurile volatile proaspete şi recuperate 
provenite din plante din clasa Pinatae a condus la rezultate semnificative din punct de vedere al 
clasificării probelor în funcţie de familie sau de tipul uleiului: proaspăt (Raw_UV) sau recuperat din 
complex (CD_UV). 

în cazul utilizării datelor GC ca date de intrare în analiza multivariată funcţie de familia de 
provenienţă a uleiurilor volatile, reprezentarea înregistrărilor PC2 vs PCI conduce la o clasificare clară 
a uleiurilor volatile în special a celor din familia Cupresaceae în zona central-dreapta a graficului, cele 
provenite din familia Pinatae fiind poziţionate în principal în zona superioară a aceluiaşi grafic (figura 
3.119). Responsabili pentru această clasificare sunt în principal a- şi ^-pinenul, limonenul şi 
^felandrenul pentru prima componentă principală (care explică 81% din varianţa datelor), respectiv 
^felandrenul, limonenul, camfenul, ^-pinenul şi acetatul de bomil pentru cea de-a doua componentă 
principală (care explică 9% din varianţă datelor) (figura 3.120). 
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Figura 3.119. Graficul înregistrărilor PC2 V5 PCI în cazul uleiurilor volatile din clasa Pinatae. 
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Figura 3.120. Graficul scorurilor (denumirile compuşilor) PC2 V5 PC1 în cazul uleiurilor volatile din clasa Pinatae. 

S-a încercat evaluarea claselor de compuşi odoranţi-aromatizanţi responsabile pentru astfel de 
clasificări ale uleiurilor volatile, aceste clase fiind codificate conform tabelului 3.33. Conform acestei 
abordări, clasificarea în funcţie de prima şi a doua componentă principală s-a realizat pe baza datelor 
GC ale hidrocarburilor monoterpenice mono- şi diciclice (figura 3.121), deşi la o investigare mai 
atentă, la această grupare participă şi hidrocarburile sesquiterpenice di- şi triciclice, în special pentru 
cea de-a doua componentă principală (figura 3.122). Clasificarea în cele două grupe corespunzătoare 
familiilor de provenienţă ale uleiurilor volatile se observă muh mai clar la reprezentarea 3D a 
înregistrărilor (figura 3.123). 
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Tabel 3.33. Codificarea claselor şi subclaselor organice de compuşi odoranţi-aromatizanţi din uleiurile volatile analizate. 

Nr. O a s i Subclasă Cod Nr. Clasi Subclasă Cod 

Compuşi alifatici Compuşi aromatici 
1 Compuşi alifatici alcooli CAN-Alc 1 Compuşi hidrocarburi CNF-H 

neterpenici aldehide CAN-Ald aromatici alcooli CNF-Alc 
cetone CAN-Cet nefenolici aldehide CNF-Ald 
acizi CAN-Ac cetone CNF-Cet 
esteri CAN-Est esteri CNF-Est 

2 Compuşi alifatici ciclopentanici CAC-Cp 2 Compuşi fenoli CF-F 
ciclici ciclohexanici CAC-Ch aromatici eteri CF-Et 

policiclici CAC-Pc fenolici esteri CF-Est 
macrociclici CAC-Mc alcool i&esteri CF-Alc&Est 

aldehide CF-Ald 
3 Moooterp)enoide hidrocarburi MTA-H acizi CF-Ac 

aciclice alcooli MTA-Alc esteri CF-Est 
aldehide MTA-Ald 
cetone MTA-Cet 
esteri MTA-Est 

4 Sesquiterpenoide hidrocarburi STA-H 3 Compuşi eteri ciclici CHO-Et 
aciclice alcooli STA-Alc heterociclici lactone CHO-Lac 

aldehide STA-Ald cu oxigen glicidati CHO-Gli 
cetone STA-Cet 
esteri STA-Est 

5 Monoterpenoide hidrocarburi MTCl-H 4 Compuşi nitrili CN-Nitril 
monociclice alcooli MTCl-Alc cu azot antranilaţi CN-Antr 

aldehide MTCl-Ald nitroderivati CN-Nitro 
cetone MTCl-Cet heterocicli CN-Het 
esteri MTC l-Est 

6 Sesquiterpenoide hidrocarburi STCl-H 
monociclice alcooli STCl-Alc 

aldehide STCl-Ald 
cetone STCl-Cet 
esteri STC l-Est 

8 Monoterpenoide hidrocarburi MTC2-H 
biciclice alcooli MTC2-A1C 

aldehide MTC2-Ald 
cetone MTC2-Cet 
esteri MTC2-Est 

9 Sesquiterpenoide hidrocarburi STC2-H 
biciclice alcooli STC2-A1C 

aldehide STC2-Ald 
cetone STC2.Cet 
esteri STC2-Est 

10 Monoterpenoide hidrocarburi MTC3-H 
triciclice alcooli MTC3-A1C 

aldehide MTC3-Ald 
cetone MTC3-Cet 
esteri MTC3-Est 

11 Sesquiterpenoide hidrocarburi STC3-H 
triciclice alcooli STC3-A1C 

aldehide STC3-Ald 
cetone STC3-Cet 
esteri STC3-Est 
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Figura 3.121. Graficul scorurilor (clasa chimică a compuşilor) PC2 V5 PC1 în cazul uleiurilor volatile din clasa Pinatae. 
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Figura 3.122. Graficul scorurilor (clasa chimică a compuşilor) PC2 V5 PC 1 în cazul uleiurilor volatile din clasa Pinatae 
(mărire a zonei centrale). 
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rigura 3.123. Graficul înregistrărilor 3D PC3 V5 PC1 şi PC2 în cazul uleiurilor volatile din clasa Pinatae. 

S-a încercat, de asemenea, gruparea probelor analizate prin GC-MS funcţie de tipul de ulei volatil: 
proaspăt (codificat prin Raw_UV) şi recuperat din complexul cu )S-ciclodextrină (codificat prin 
CD_IJV). Reprezentarea înregistrărilor PC2 V5 PCI a indicat o foarte bună clasificare a acestor tipuri 
de ulei (cu excepţia uleiului proaspăt de ienupăr din fruct) în partea stângă a graficului pentru uleiurile 
proaspete şi în dre^ta reprezentării în cazul celor recuperate (figura 3.124). Clasificarea poate fi 
extinsă şi în cazul reprezentării PC3 vs PCI pe aceleaşi considerente (figura 3.125). Şi în cazul acestor 
grupări tot hidrocarburile monoterpenice au fost cele care au avut impactul cel mai mare. 
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Figura 3.124. Graficul înregistrărilor PC2 V5 PCI în cazul uleiurilor volatile proaspete (Raw UV) şi recuperate din complex 
(CD UV) din clasa Pinatae. 
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Figura 3.125. Graficul înregistrărilor PC3 V5 PC1 în cazul uleiurilor volatile proaspete (Raw LTV) şi recuperate din complex 
(CD UV) din clasa Pinatae. 

1.1.1.2. PCA în clasele Dicotyledonatae-Pinatae 
Rezultatele bune obţinute în cazul analizei multivariate PCA în clasele botanice de provenienţă a 
uleiurilor volatile folosite la încapsularea în ^-ciclodextrină au determinat extinderea acestui tip de 
analiză statistică şi pentru totalitatea probelor de uleiuri volatile utilizate (din clasele Dicotyledonatae 
şi Pinatae) la nanoîncapsulare în scopul protejării componenţilor labili împotriva factorilor degradanţi 
din mediu (aer/oxigen, temperatură, umiditate, lumină etc.). 

Analiza PCA a datelor GC pentru toate uleiurile volatile utilizate (cu excepţia uleiului volatil de 
usturoi, care face parte din clasa Monocotyledoneae, fiind o probă unică), a condus la o foarte bună 
clasificare a acestora în funcţie de clasa botanică din care fac parte. Primele trei componente principale 
au explicat 95% din varianţa datelor (PCI 73%, PC2 14% şi PC3 8%), existând o clasă foarte bine 
grupată în zona central-superioară a graficului înregistrărilor PC2 v^ PCI (figura 3.126), respectiv 
clasa Pinatae, în timp ce a doua clasă de uleiuri volatile a fost localizată în două zone semnificative: 
zona superioară, respectiv zona central-dreapta a aceluiaşi grafic, gruparea acestei ultime clase 
botanice fiind mult mai evidentă în reprezentarea PC3 vs PCI (figura 3.127). 
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Figura 3.126. Graficul înregistrărilor PC2 v5 PClîn cazul uleiurilor volatile din clasele Dicotyledonatae şi Pinatae. 
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Figura 3.127. Graficul înregistrărilor PC3 vs PCI în cazul uleiurilor volatile din clasele Dicotyledonatae şi Pinatae. 

O imagine mult mai clară se obţine în cazul reprezentării zonei centrale a dependenţei PC2 vs PCI 
(figura 3.128), în care clasa Pinatae este situată în zona superioară a graficului, iar clasa 
Dicotyledonatae este în zona mediană PCI (în planul PC1-PC3), respectiv la reprezentarea 
tridimensională PC3 vs PCI şi PC2 (figura 3.129). Principalii compuşi responsabili pentru aceste 
clasificări sunt cinamaldehida, antranilatul de linalil, camfenul şi anetolul pentru PCI, respectiv 
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carvacrolul şi canona pentru PC2 (figura 3.130), sau dacă se apelează la clasa organică de compuşi 
implicaţi în analiza multivahată, cei mai importanţi pentru această clasificare sunt în primul rând 
compuşii aromatici fenolici şi nefenolici (codificaţi prin CF şi CNF), respectiv compuşii 
monoterpenici aciclici şi monociclici (codificaţi prin MT, figura 3.131). 
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Figura 3.128. Graficul înregistrărilor PC2 V5 PCI (zona centrală)în cazul uleiurilor volatile din clasele Dicotyledonatae şi 
Pinatae. 
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Figura 3,129. Graficul înregistrărilor PC3 vs PCI şi PC2 în cazul uleiurilor volatile din clasele Dicotyledonatae şi Pinatae. 
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Figura 3.130. Graficul scorurilor (denumirile compuşilor) PC2 V5 PCI în cazul uleiurilor volatile din clasele Dicotyledonatae 
şi Pinatae. 
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F^ra 3.131. Graficul scorurilor (clasa chimică a compuşilor) PC2 V5 PCI în cazul uleiurilor volatile din clasele 
Dicotyledonatae şi Pinatae. 
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3.3.5. Concluzii parţiale 
în urma studiilor efectuate pr ivind nanoîncapsularea uleiurilor volatile provenind din plante din clasele 
botanice Dicotyledonatae, Monocotyledoneae şi Pinatae se poate conchide: 

1. S-au obţinut 25 de complecşi uleiuri volatile//?-ciclodextrină care au fost analizaţi unitar din 
punct de vedere al compoziţiei nanocapsulelor şi similarităţi i-disimilarităţi i acestora, utilizând 
o metodă modernă de analiză multivariată a datelor. 

2. Complecşii y9-ciclodextrinei cu uleiuri volatile din plante din familia 
Apiaceae /Dicotyledonatae (uleiuri volatile de chimen, coriandru, fenicol şi mărar) au fost 
obţinute cu randamente între 57% şi 76%. Principalii componenţi identificaţi au fost carvona 
în cazul chimenului şi mărarului, l inaloolul şi anetolul în celelalte două cazuri. Capacitatea de 
încapsulare a fost evaluată şi prin determinarea raportului dintre concentraţiile compuşilor în 
uleiul extras din complex şi în cel proaspăt. Cu excepţia carvonei, pentru care acest raport a 
fost între 0.8 şi 1, celelalte două componente principale au fost încapsulate la rapoarte peste 
1.3. 

3. Complecşii )&-ciclodextrinei cu uleiuri volatile de plante din familia 
Lamiaceae /Dicotyledonatae (uleiuri volatile de busuioc, cimbru, lavandă, măghiran, mentă, 
mentă creaţă şi salvie) s-au obţinut cu randamente mai bune (între 62 şi 81%). Principalii 
compuşi identificaţi au fost metilcavicolul, l inaloolul şi carvacrolul în cazul uleiurilor de 
busuioc, cimbru şi lavandă, terpinen-4-ol, mentol şi carvonă în cazul uleiuri lor de măghiran, 
mentă şi, respectiv, mentă creaţă şi antranilat de l inali l în cazul uleiului volatil de salvie. 
Aceşti compuşi au fost prezentat rapoarte ale concentraţiilor relative subunitare doar în cazul 
compuşilor alcoolici (mentol) şi fenolici (carvacrol), în t imp ce alcooli i terţiari (l inalool şi 
terpinen-4-ol) sau derivaţii cu grupări hidroxil ice substituite (eteri) au fost încapsulaţi la 
rapoarte supraunitare ale concentraţiilor. 

4. Complecşii ^-ciclodextrinei cu uleiuri volatile de plante din familiile Rutaceae, Myrtaceae, 
Lauraceae şi Rosaceae /Dicotyledonatae au fost obţinuţi cu randamente între 55 şi 84%. Şi în 
acest caz alcooli i şi fenoli i au fost încapsulaţi relativ slab (rapoarte subunitare ale 
concentraţiilor) în t imp ce hidrocarburile terpenice (l imonen) au fost încapsulate cel mai bine 
(rapoarte supraunitare ale concentraţiilor). 

5. Din familia Liliaceae/Monocotyledoneae s-a utilizat doar uleiul volatil de usturoi, 
randamentul de încapsulare f i ind de aproape 73%. Principalii compuşi identificaţi au fost 
compuşii cu sulf (dial i l- di-/tri-/tetrasulfliră, alte sulfuri aciclice şi ciclice). Compuşii aciclici 
au fost incapsulaţi la rapoarte supraunitare ale concentraţiilor, în t imp ce sulfurile ciclice au 
prezentat rapoarte subunitare. 

6. Din clasa botanică Pinateae s-au folosit pentru încapsulare în y9-ciclodextrină uleiuri volatile 
de brad, mol id şi terebentină ( familia Pinateae) şi trei uleiuri volatile de ienupăr (familia 
Cupressaceae) , randamentele de obţinere f i ind de peste 72% în toate cazurile. Principalii 
componenţi identificaţi au fost hidrocarburile terpenice mono- şi biciclice (l imonen şi pineni), 
toate f i ind încapsulate la concentraţii superioare comparativ cu concentraţiile din uleiurile 
proaspete (rapoarte supraunitare ale acestor concentraţii). 

7. Ca regulă generală, toţi compuşii principali identificaţi au fost încapsulaţi la concentraţii 
relative superioare celor din uleiurile proaspete, valoarea logaritmului coeficientului de partiţie 
octanol/apă, logP, f i ind în majoritatea cazurilor peste 2.5. Foarte puţine excepţii s-au întâlnit 
în cazul unor alcooli sau derivaţi (feniletanol, eugenol, eucaliptol), cu valori ale logP sub 2 
(încapsulaţi mai slab), sau cu valori mai mari ale hidrofobiei (logP>3) şi cu structuri foarte 
rigide, care au fost încapsulaţi la concentraţii scăzute (carvacrol). 
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8. în clasa Dicotyledonatae s-a reuşit gruparea clară a fami l i i lor botanice prin analiză 
mult ivariată ( P C A ) a datelor GC pe baza componentelor volatile identificate la concentraţii 
semnificative, compuşii volati l i responsabili pentru această clasificare f i ind cinamaldehida, 
antranilatul de l inal i l şi unii alcooli, fenoli şi esteri. în clasa Pinatae s-a obţinut o clasificare 
excelentă din punct de vedere al t ipului de ulei volatil: proaspăt sau recuperat din complex, 
respectiv în funcţie de famil i i le botanice de provenienţă, unde hidrocarburile mono- şi 
sesquiterpenice ciclice au fost cele mai importante pentru grupare. Analiza multivariată a 
întregii cantităţi de date GC, atât pentru Dicotyledonatae, cât şi pentru Pinatae, a condus la o 
grupare foarte bună a celor două clase. 

9. Rezultelele bune obţinute pentru complecşii biosistemelor utilizate cu matrici ciclodextrinice 
(acceptate GRAS din 1998) recomandă utilizarea acestora la nivel industrial şi implementarea 
metodelor de analiză pentru sistemele HACCP. 

3.4. APLICAŢII ALE COMPLECŞILOR ULEI VOLATIL/ 
)ff-CICLODEXTRINÂ (REZULTATE ŞI DISCUŢII) 

Complecşii y9-ciclodextrinei cu uleiurile volatile de plante din famil ia Rutaceae (lămâie şi portocală) 
au fost util izaţi la obţinerea pe o l inie industrială a unor produse de patiserie ("madalenas") în scopul 
verificării posibil ităţi i de îmbunătăţire a calităţii produselor, de stabilizare şi eliberare controlată a 
aromelor utilizate. Produsele au fost realizate în duplicat. 

S-a lucrat în două variante: 

• prin adăugarea în compoziţia standard a complecşilor obţinuţi anterior; 

• prin adăugarea separată a ̂ -ciclodextrinei şi uleiului volatil (cu posibilitatea formării parţiale a 
complecşilor în t impul amestecării). 

Produsele cu complecşi ai ciclodextriei au fost comparate cu probe similare obţinute cu ulei volatil sau 
aromă standard utilizată în procesul normal de fabricaţie. 

în general, produsele conţinând complecşi ulei volatil/y5-ciclodextrină au prezentat un aspect exterior 
mai uniform şi o uniformitate mai mare a coacerii (în secţiune longitudinală şi transversală). Analiza 
standardizată [233] a unor astfel de produse se realizează eficient prin analiză senzorială 
[226,227,229,234,235], uti l izând ca subiecţi consumatori obişnuiţi. Principalele variabile evaluate 
senzorial (caracteristici organoleptice) au fost aspectul, consistenţa, culoarea, aroma şi gustul (vezi 
3.5.3). Prelucrarea statistică multivariată a permis evaluarea caracteristicilor importante din punct de 
vedere senzorial, deşi gruparea probelor nu a fost excelentă. 

Analiza PCA a rezultatelor analizei senzoriale a indicat o acceptabilitate mai mare pentru produsele ce 
conţin ulei volati l de portocale (complexat sau necomplexat), codificate cu P în figura 3.132, în 
comparaţie cu cele cu ulei sau aromă de lămâie (L), primele f i ind în general localizate în zona pozitivă 
a graficului scorurilor PC2 v^ PCI . Primele trei componente principale din analiza PCA explică 76% 
din varianţa datelor (PCI 45%, PC2 23% şi PC3 8%). Dacă se încearcă o analiză a datelor în funcţie 
de aditivul aromatizant utilizat (codificate cu C-complex al /î-ciclodextrinei, bCD-y9-ciclodextrină 
necomplexată, UV -u le i volati l neîncapsulat, A-aromă standard) se poate observa o oarecare grupare în 
zona pozitivă a graficului scorurilor (figura 3.133) a probelor ce conţin complecşi cu )3-ciclodextrină, 
deşi există şi unele excepţii; acest lucru demonstrează o acceptabilitate mai mare a acestor produse. în 
general, probele cu aromă standard sunt situate la valori negative ale componentelor principale, în 
special pentru PC2 (A în partea inferioară a graficului). Aceste rezultate ale acceptabilităţii sunt 
datorate în special variabilelor gust şi aromă pentru prima componentă principală şi aspectului pentru 
cea de-a doua componentă principală (figura 3.134). 
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PCAQ2_»Mlenas . X-acpl: 4S%.23% 

Figura 3.131 Graficul scorurilor PC2 V5 PCI în cazul analizei PCA a datelor de analiză senzorială pentru "madalenas"; 
codificare: P-aromă de portocale. L-aromă de lămâie. 

PCA03_l^/Malenas. . . X-€xpl: 45%,2a% 

Figura 3.133. Graficul scorurilor PC2 V5 PCI în cazul analizei PCA a datelor de analiză senzorială pentru ''madalenas"; 
codificare: C-complex al ^-ciclodextrinei, bCE>-)9-ciclodextrină necomplexată, UV-ulei volatil neîncapsulat, A-aromă 

standard. 
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Figura 3.134. Graficul înregistrărilor PC2 vj PCI în cazul analizei PCA a datelor de analiză senzorială pentru "madalenas" 

l . l . l . C o n c l u z i i p a r ţ i a l e 

în urma analizelor senzorială şi statistică multivariată (PCA) a produselor de patiserie obţinute pe linie 
industrială, utilizând complecşi ulei volatil de lămâie şi portocale (familia Rutaceae) se pot trasa 
următoarele concluzii parţiale: 

1. S-au obţinut pe linie industrială 9 produse de patiserie de tip "madalenas" (în duplicat) 
conţinând complecşi ai ^-ciclodextrinei cu ulei volatil de lămâie sau de portocale, amestecuri 
mecanice de )S-ciclodextrină şi ulei volatil sau aromă, respectiv ulei volatil sau aromă f ^ 
ciclodextrină. 

2. Produsele obţinute cu complecşi ai ciclodextrinei sau cu amestecuri mecanice ale acesteia au 
prezentat uniformitate şi consistenţă superioare probelor martor, iar analiza senzorială a 
produselor, pentru un panel de 14 consumatori, a indicat o acceptabilitate mai mare a 
probelor cu complex (în special cu ulei volatil de portocale), fapt demonstrat prin analiză 
statistică multivariată PCA, cele mai importante caracteristici în acest sens fiind gustul, 
mirosul şi aspectul. 
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3.5. PARTE EXPERIMENTALĂ 

3.5.1. Nanoîncapsularea acizilor graşi 

3.5.1.1. Materiale utilizate 

Materialele utilizate pentru încapsularea moleculară a acizilor graşi au fost acidul oleic, acidul linoleic 
(99% puritate, Fluka Chemie AG), acid linolenic (natural, puritate >70%, Fluka Chemie AG), a- şi P-
ciclodextrină (puritate >99%, Merck&Co, Inc.), soluţia standard de alcani liniari G-C; , ; (necesară 
determinării indicilor Kovats pentru compuşii analizaţi prin GC-MS, Fluka Chemie AG), alcool etilic 
(p.a., 96%, Chimopar Bucureşti), metanolBFs (necesar derivatizării acizilor carboxil ici, pentru 
sinteză, 20% BF3, Merck Chemical&Co, Inc.), hexan (p.a., 99%, Merck Chemical&Co, Inc.) şi 
dodecan (standard extern, 99%, Riedel-de-Haen). 

3.5.1.2. Metoda de complexare a acizilor graşi 

Mod de lucru general: 

Pentru nanoîncapsularea acizilor graşi nesaturaţi s-a utilizat metoda în soluţie etanol-apă. S-au cântărit 
la balanţa analitică 540 mg (0.5 mmol i ) a-ciclodextrină-6H20 sau 671 mg (0.5 mmol i ) 
ciclodextrină-11.5H2O şi s-au dizolvat în 8 ml apă distilată la temperatura de 50±PC. Peste această 
soluţie s-au introdus, în picături, sub agitare, 5 ml soluţie etanolică de acid gras nesaturat (0.5 mmoli 
acid gras, respectiv 28.24 mg acid oleic/ml, 28.04 mg acid l inoleic/ml şi 27.84 mg acid l inolenic/ml), 
corespunzătoare unui raport molar acid gras : ciclodextrină de 1 : 1. Pe măsura adăugării soluţiei de 
acid gras, complexul format a început să cristalizeze, iar după finalizarea adăugării soluţiei de acid 
suspensia s-a agitat Ia temperatura de mai sus încă 15 minute, după care s-a răcit lent (pe o baie de 
apă) în t imp de 4 ore. S-a lăsat apoi la temperatura de 4°C pentru 24 ore pentru finalizarea cristalizării 
complecşilor, după care cristalele obţinute s-au filtrat, s-au spălat cu puţin etanol şi s-au uscat în 
exicator. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 3.34. 

Tabel 3.34. Nanoîncapsularea acizilor graşi Cig i, 2 Şi Cig 3 în a- şi yg-ciclodextrinâ. 

Nr. Complex \ 
^ (ml) (ml) (mg) (%) 

mg mmoli mg mmoli 
1 Acid oleic/aCD 141.2 540 494.6 72.61 
2 Acid oleic/pCD 141.2 671 585.5 85.95 
3 Acid linoleic/aCD 140.2 0.5 c 540 0.5 8 598.2 87.94 
4 Acid linoleic/pCD 140.2 0.5 3 671 0.5 8 599.9 73.95 
5 Acid linolenic/aCD 139.2 540 617.8 90.96 
6 Acid linolenic/pCD 139.2 671 480 59 24 

3.5.1.3. Derivatizarea acizilor graşi 

Mod de lucru general: 

Pentru analiza GC-MS a acizilor graşi a fost necesară derivatizarea acestora cu obţinerea esterilor 
metil ici corespunzători (f igura 3.135), mult mai volati l i. Derivatizarea (esterificarea) s-a realizat în 
balon cu fund rotund de 100 ml, prevăzut cu refrigerent de reflux, în care s-au cântărit câte 100 mg 
acid oleic, linoleic sau linolenic, 5 ml soluţie metanolic-BF3 (20% BF3, acid Lewis); s-a refiuxat pe 
baie de apă t imp de 2 minute, s-au introdus apoi 2 ml hexan şi s-a continuat refluxarea încă un minut. 
După răcire, masa derivatizată a fost tratată cu 15 ml soluţie saturată de NaCl, agitată energic t imp de 
15 secunde, apoi balonul a fost completat cu aceeaşi soluţie de sare până la separarea stratului organic 
în gâtul balonului, de unde acesta a fost separat şi uscat pe CaCN anhidră. 
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acid oleic: R=(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3 
acid linoleic: R=(CH2)7(CH=CHCH2)2(CH2)3CH3 
acid linolenic: R=(CH2)7(CH=CHCH2)3CH3 

Figura 3,135, Derivatizarea acizilor graşi (acizii oleic, linoleic şi linolenic) în sistem metanol BF3 

3.5.1.4. Recuperarea acizilor graşi din complex 

Mod de lucru general: 

Pentru recuperarea acizi lor graşi din complecşii cu a- sau ^-c ic lodextr ină prin extracţie repetată în 
hexan, s-au cântărit la balanţa analitică probe de complex de câte 100 mg, care au fost dizolvate în 4 
ml apă distilată într-un extractor termostatat, prevăzut cu manta, refrigerent eficient de răcire şi sistem 
de agitare magnetică energică. S-au introdus apoi 2 ml hexan şi s-a agitat energic t imp de 20 de minute 
aproape de temperatura de fierbere a hexanului, după care s-a răcit, stratul organic superior s-a separat 
prin pipetare, iar stratul apos s-a extras din nou în mod similar, încă de trei ori cu câte 2 ml hexan. 
Extractele hexanice reunite au fost apoi uscate pe CaCl2 anhidru, derivatizate şi analizate prin GC-MS. 

3.5.1.5. Derivatizarea probelor extrase din complex 

Mod de lucru general: 

Pentru derivatizarea probelor recuperate prin extracţie repetată din complecşi s-a lucrat în modul 
prezentat la derivatizarea acizi lor graşi (vezi 3.5.2.3) uti l izând câte 5 ml extract hexanic (obţinut la 
recuperarea din complecşi). 

3.5.1.6. Degradarea acizilor graşi şi a complecşilor acestora cu a- şi ^-ciclodextrină 

Mod de lucru pentru degradarea acizilor graşi: 

S-au pipetat în strat subţire şi un i form volume de acid gras de aproximativ 100 mg (acid oleic, l inoleic 
şi l inolenic, codif icaţi pr in OLA004-OLA006 , L O L A 0 0 4 - L O L A 0 0 7 şi L N L A 0 0 4 - L N L A 0 0 7 , tabel 
3.35) în recipiente de sticlă cu f i ind plat de dimensiuni 40 x 40 mm", care au fost introduse în cuptor 
termostatat, cu posibil i tate de reglare şi măsurare a temperaturii. Probele au fost menţinute la 
temperaturi de 50°C, lOO'^C şi 150°C t imp de două ore, în prezenţa aerului la presiune de 1 atm şi 
umiditate relativă de 70%. După răcire, probele au fost reluate de cinci ori cu câte 1 ml hexan, iar 
soluţia obţinută a fost derivatizată şi analizată prin GC-MS. 

Mod de lucru pentru degradarea complecşilor: 

S-au cântărit câte 100 mg complex acid gras/ciclodextrină (codificate O L A / L O L A / L N L A 
007/008/009_aCD/bCD, tabel 3.35) în recipiente de sticlă cu fund plat de dimensiuni 40 x 40 m n \ \ s-
au divizat fm şi s-au repartizat un i form pe toată suprafaţa, după care au fost introduse în cuptorul 
termostatat la temperaturi de 50°C, IOO°C şi 150°C pentru 2 ore, în prezenţa aerului (umiditate relativă 
70%) la presiune atmosferică. După răcirea probelor, acestea au fost reluate de patru ori cu câte 1 ml 
apă distilată şi supuse extracţiei repetate în hexan pentru recuperarea acizi lor şi a compuşilor de 
degradare extractibi l i în modul prezentat (vezi 3.5.1.4). 

Codurile şi condiţ i i le de degradare pentru acizii graşi şi pentru complecşii acestora cu a- şi 
yS-ciclodextrină sunt prezentate sistematizat în tabelul 3.35. 
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Tabel 3,35, Condiţii de degradare pentru acizii oleic, linoleic şi linolenic, respectiv pentru complecşii acestora cu a- şi 

Nr. Denumire probă Cod HprobA 
(mg) 

Temperatură 
(°C) 

Timp 
(min) 

1 
2 
3 

Acid oleic 
OLA004 050C 
OLA005 lOOC 
OLA006 150C 

100 
50 
100 
150 

120 

4 
5 
6 

Acid oleic/a-ciclodextrină 
OLA007 aCD 050C 
OLA008 aCD lOOC 
OLA009 aCD 150C 

100 
50 
100 
150 

120 

7 
8 
9 

Acid oleic/^-ciclodextrină 
OLAOlO bCD 050C 
OLAOll bCD lOOC 
OLA012 bCD 150C 

100 
50 
100 
150 

120 

10 
11 
12 

Acid linoleic 
LOLA004 050C 
LOLA005 lOOC 
LOLA006 150C 

100 
50 
100 
150 

120 

13 
14 
15 

Acid linoleic/a-ciclodextrină 
LOLA007 aCD 050C 
LOLA008 aCD lOOC 
LOLA009 aCD 150C 

100 
50 
100 
150 

120 

16 
17 
18 

Acid linoleic//9-ciclodextrină 
LOLAOlO bCD 050C 
LOLAOll bCD lOOC 
LOLA012 bCD 150C 

100 
50 
100 
150 

120 

19 
20 
21 

Acid linolenic 
LNLA004 050C 
LNLA005 lOOC 
LNLA006 150C 

100 
50 
100 
150 

120 

22 
23 Acid linolenic/a-ciclodextrină LNLA008 aCD lOOC 

LNLA009 aCD 150C 
100 100 

150 120 

24 
25 Acid linolenic/yff-ciclodextrină LNLAOll bCD lOOC 

LNLA012 bCD 150C 100 100 
150 120 

3.5.1.7. Derivatizarea acizilor graşi degradaţi şi a probelor extrase din complecşii 
degradaţi 

Mod de lucru general: 

Pentru derivatizarea probelor de acizi graşi degradaţi (soluţi i hexanice) sau a probelor obţinute prin 
extracţie repetată din complecşii degradaţi (soluţi i hexanice) s-a lucrat în modul prezentat la 
derivatizarea acizi lor graşi (vezi 3.5.2.3) uti l izând câte 5 ml extract hexanic. Derivatizarea cu soluţie 
metanolică de BF3 a condus la obţinerea esterilor meti l ic i în cazul acizi lor mono- şi dicarboxi l ici 
(f igura 3.135) şi a acetalilor sau cetali lor în cazul compuşilor carbonil ici ( f igura 3.136). 

R' 

A , 
CH3OH / BF3 

O 
OMe 

aldehidâ: R=H 
cetonă: R=alchil sau derivat 

OMe 
acetal: R=H 
cetal: R=alchil sau derivat 

Figura 3,136, Derivatizarea compuşilor carbonilici în sistem metanol BFa 

3.5.1-8, Analiza GC-MS 

Pentru analiza acizi lor graşi derivatizaţi sau a probelor degradate derivatizate s-a folosit un sistem de 
analiză gaz cromatografică cuplată cu un sistem de detecţie de spectrometrie de masă. S-a uti l izat un 
GC Hewlett Packard HP 6890 Series cuplat cu un spectrometru de masă Hewlett Packard 5973 Mass 
Selective Detector. Pentru determinările cantitative s-a folosit un factor de calibrare de 1.0 (standard 
extern dodecan), iar injecţia s-a realizat cu ajutorul unui Autosampler HP ataşat sistemului GC-MS. 
Factorul de calibrare a fost determinat ca panta dreptei obţinute din reprezentarea ariei picului GC în 
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funcţie de concentraţia standardului (dodecan) (A = 0.998 c, r = 0.999) pentru cinci probe de 
concentraţii diferite injectate automat (tabel 3.36): 

Tabel 3J6, Arii GC (abundenţă) şi concentraţii ale soluţiilor de 
standard extern (dodecan, mg/ml) utilizate penU-u determinarea 
factorului de calibrare. 

Nr. c (mg/ml) Arie (abundenţă) 
1 0.4 40937940 
2 0.8 81846015 
3 1.2 121253910 
4 1.6 163670750 
5 2.0 204589691 

Condiţ i i le de analiză GC au fost: 
coloana: HP-5 MS, lungime 30 m, diametru interior 0.25 mm, grosimea f i lmulu i de 0.25 | im; 
program de temperatură: 5 0 ^ la 250''C cu o viteză de 4' 'C/min; 
temperatura injectorului: 280°C; 
temperatura detectorului: 280^C; 
volum de injecţie: 2 [i\; 
gaz purtător: He. 

Pentru detectorul MS s-a lucrat cu o energie EI de 70eV, la o temperatură a sursei de 150''C, domeniu 
de scanare 50-300 amu, viteză de scanare de 1 s'' pentru spectrometria de masă, iar spectrele obţinute 
au fost comparate cu o bază de date N IST /EPA /N IH Mass Spectral Library 2.0 (2002). Achiz i ţ ia de 
date s-a realizat cu ajutorul pachetului de programe Hewlett Packard Enhanced ChemStation 
G1701 B A ver. B.01.00/1998, iar prelucrarea datelor de gaz cromatografie şi de spectrometrie de masă 
s-a realizat cu ajutorul programului Hewlett Packard Enhanced Data Analysis din pachetul de 
programe de mai sus. Datele analizelor MS pentru compuşii de impurif icare şi de degradare din 
analiza probelor de acizi graşi sunt prezentate în Anexa A . 1. 

3.5.1.9. Determinarea indicilor de retenţie Kovats (KI) 

Identificarea compuşilor în urma analizei GC-MS s-a realizat, în paralel cu identificarea pe baza 
spectrelor MS, şi pe baza indic i lor de retenţie Kovats (K I ) pentru cazurile în care s-a dispus de date 
pr iv ind indici i de retenţie pentru etaloanele corespunzătoare. S-au putut identif ica în acest mod acizii 
graşi nesaturaţi pr incipal i (oleic, l inoleic şi l inolenic) şi unii acizi graşi saturaţi (palmit ic, stearic). Pe 
lângă posibilitatea identi f icări i compuşilor, pentru mulţ i dintre componenţi i probelor analizate, care au 
putut f i identif icaţi clar pe baza spectrelor MS, s-au determinat indici i Kovats corespunzători pentru 
coloana GC util izată (HP-5 MS). Valor i le acestor indici nu depind decât de t ipul coloanei utilizate. 
Programul de temperatură, temperaturile injectorului şi detectorului sau debitul gazului purtător nu au 
nici o influenţă asupra acestui parametru. 

Pentru determinarea indici lor de retenţie Kovats s-a procedat în modul următor: s-a injectat o probă de 
2 |i l de amestec de soluţie standard de alcani l iniari C8-C20 (drept solvent a fost uti l izat hexanul, iar 
octanul a fost în zona de apariţie a solventului-delay-şi nu a putut f i introdus în calcul) în gaz 
cromatograf, în aceeaşi coloană cromatografică şi aceleaşi condiţ i i de analiză ca în cazul probelor de 
acizi graşi derivatizaţi. După confirmarea (pe baza spectrelor MS) structurilor de alcani l iniari separaţi 
prin analiza GC (f igura 3.137) s-a determinat t ipul de retenţie pentru fiecare componentă a 
amestecului. Corelarea indici lor de retenţie Kovats convenţionali (tabelul 3.37) cu t impi i de retenţie 
obţinuţi în urma analizei GC conduce la o curbă de etalonare (f igura 3.138) pol inomială (de ordin 7) 
care a fost uti l izată pentru determinarea valori lor indici lor Kovats pentru compuşii studiaţi prin 
interpolarea t impi lor de retenţie corespunzători (determinaţi din analiza GC) pe graficul K I V5 RT. 
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Nr. Alean liniar KI RT (min) Nr. Alean liniar KI RT(min) 

1 octan, Cs 800 - 8 pentadecan, C15 1500 23.47 
2 nonan, C9 900 4.86 9 hexadecan, C|r, 1600 26 39 
3 decan, C,o 1000 7.44 10 heptadecan, Cp 1700 29 16 
4 undecan. Cil 1100 10.57 11 octadecan, C|h 1800 31.80 
5 dodecan. Ci2 1200 13.89 12 nonadecan, C|«> 1900 34.32 
6 tridecan. Ci3 1300 17.21 13 eicosan, C2() 2000 36.72 
7 tetradecan, Cu 1400 20.41 

-TIC: 

6000 

'OOC» I 

3000 V 

lOOO 
w 

Figura 3.137. Gaz cromatograma pentru amestecul standard de alcani liniari C9-C2() (Q, şi Cr au fost solvenţi) utilizată pentru 
determinarea indicilor de retenţie Kovats. 
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Figura 3.138. Reprezentarea dependenţei indicelui de retenţie Kovats (KI) funcţie de timpul de retenţie (RT) pentru alcanii 
liniari C9-C20 
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3.5.1.10. Calorimetria de scanare diferenţială (DSC) 

Calorimetria de scanare diferenţială (DSC) a nanocapsulelor acizi graşi/ciclodextrine s-a realizat cu 
ajutorul unui aparat DSC Netzsch 204. S-au cântărit la balanţa analitică, direct în capsulele speciale de 
AI2O3 utilizate pentru analiza calorimetrică, mase aproximativ egale (10±2 mg) din acizii oleic, 
linoleic sau linolenic, respectiv din nanocapsulele cu a- sau ^-ciclodextr ină care s-au supus analizelor 
DSC în următoarele condiţ i i : 

• program de temperatură de la 20'^C la 200''C, cu o viteză de încălzire de 4^C/minut pentru 
probele solide (complecşii acizilor graşi cu a- sau ^-ciclodextrina); 

• program de temperatură de la -50^C la 200^C, cu o viteză de încălzire de 4°C/min pentru 
probele lichide (acizii graşi); s-a lucrat pe acest interval de temperatură pentru evaluarea unor 
caracteristici termodinamice ale compuşilor puri, răcirea efectuându-se cu azot l ichid; 

• achiziţia de date s-a realizat cu ajutorul programului specific DSC Netzsch 204-Acquisition 
Soft/2000; 

• prelucrarea datelor s-a efectuat cu programul Netzsch Proteus-Thermal Analysis ver. 4.0 / 
2000. 

Analizele DSC au indicat, în cazul acizilor graşi puri, efecte endoterme corespunzătoare transformării 
de fază solid-l ichid (topire) la 13.9°C, -7.1°C şi, respectiv, -12.8°C (corespunzătoare punctelor de final 
al efectelor-r^n^; vezi figura 3.139, unde sunt trecute şi valorile temperaturilor corespunzătoare 
minimului endotermic-z^e-ait şi valorile ''onset" corespunzătoare temperaturilor de început pentru efectul 
caloric considerat-/,,;,.,^z) pentru acizii oleic, linoleic şi linolenic, celelalte caracteristici ale analizei fiind 
prezentate în tabelul 3.38. în cazul acidului oleic mai apare un pic endoterm la aproximativ -IS^C, 
care nu a putut fi atribuit vreunei transformări. Pe intervalul 20-200°C (neprezentat în figură) nu s-a 
observat apariţia nici unui efect semnificativ. 

OSCAnVWn̂ ) 
îeio Onset -13.1 'C End: -12.8 *C 

Peak: -14.5 *C 

Figura 3.139, Analiza DSC a acizilor oleic, linoleic şi linolenic. 
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Tabel 3,38, Caracteristicile analizei DSC pentru acizii oleic, linoleic şi linolenic, comparativ cu datele de literatură [23,236] 

Nr. Acid gras nesaturat tmdC'C) t,2j6/rC) 
1 Acid oleic 
2 Acid linoleic 
3 Acid linolenic 

13.9 
-7.1 

-12.8 

117 7 13 4/16.3''̂ ^ 
-8.7 -13.1 -5 

-14.5 -18 8 -11 

4 
-12 

Acidul oleic prezintă două forme alotropice: a şi temperaturile de topire sunt indicate în această ordine 

Datorită faptului că acizii graşi nu prezintă alte efecte calorice până la 20°C, iar ciclodextrinele pure 
prezintă efecte calorice corespunzătoare eliberării apei de cristalizare doar peste âO'^C, analizele DSC 
pentru complecşi s-au efectuat doar în intervalul 20-200'^C. Determinarea efectului caloric 
corespunzător disocieri i complexului acid gras/ciclodextrină s-a realizat după identificarea picului care 
se diferenţiază de alura curbei corespunzătoare acizilor graşi şi ciclodextrinelor pure (care apare după 
pierderea apei de cristalizare remanente, mai evident în cazul complecşilor cu y9-ciclodextrină şi este 
mai puţin evident, dar posibi l de prelucrat, în cazul complecşilor cu a-ciclodextrină). Un exemplu de 
calcul al acestui efect termic este prezentat în figura 3.140. Integrarea şi transformarea automată în 
unităţi de energie s-a realizat uti l izând trei variante de trasare a l iniei de bază, lucru mai d i f ic i l de 
realizat datorită faptului că picuri le corespunzătoare deshidratării şi decomplexări i sunt relativ 
apropiate. S-au uti l izat l in i i de bază de t ip l iniar, tangenţial şi orizontal (intersecţie cu curba DSC în la 
temperatura maximă corespunzătoare intervalului de determinare), pentru intervale de temperatură 
corespunzătoare punctelor de tangenţă a curbei DSC cu o aceeaşi dreaptă (care este şi prima dintre 
l ini i le de bază). în f igura 3.140 este prezentat un exeplu de trasare a l in i i lor de bază şi de integrare 
automată pentru complexul acid oleic/yS-ciclodextrină. Datele de literatură [112] indică utilizarea 
preferenţială, în aceste cazuri, a l in i i lor de bază de t ip liniar sau tangenţial şi prin urmare, în calculele 
efectuate în continuare am uti l izat valori le obţinute cu prima variantă de l inie de bază. Transformarea 
valori lor corespunzătoare efectului endoterm (considerate pozit ive pentru efectul exoterm al 
interacţiunii, egal în valoare absolută cu efectul datorat disocieri i) în kcal/mol (valori determinate şi în 
cazul evaluării teoretice a interacţiunii) s-a realizat după relaţia simplă: 

1000-4 .185 

unde E(kcal/mol) reprezintă energia de interacţiune ce se compară cu energia de interacţiune 
determinată teoretic, E(J/g) este energia corespunzătoare efectului endoterm, determinată prin 
integrare automată pentru cazul unei l in i i de bază de t ip l iniar, 1135 g/mol este masa molară a 
ciclodextrinei (fară molecule de apă de cristalizare, care au fost eliberate la temperaturi mai scăzute), 
iar 1000-4.185 este coeficientul de transformare a unităţi lor J î n unităţi kcal. 
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Figura 3,140, Analiza DSC a complexului acid oleic/^-ciclodextrină şi modul de trasare a liniei de bază, respectiv de 
integrare a ariei obţinute. 

3.5.1.11. Modelarea moleculară 

Modelarea moleculară pentru acizii graşi nesaturaţi (acizii oleic, l inoleic şi l inolenic), pentru a- şi 
ciclodextrină, respectiv docarea acizilor graşi în ciclodextrine s-a realizat cu ajutorul pachetului de 
programe HyperChem (programul de mecanică moleculară M M + ) , folosindu-se un gradient RMS de 
0.005 kcal/mol. Pentru optimizare s-a uti l izat algoritmul Polak-Ribiere cu gradient conjugat. 

Pentru modelarea moleculară a acizilor graşi s-a procedat în modul următor: fiecare acid a fost 
construit separat cu ajutorul pachetului de programe amintit, ţinând cont de configuraţi i le (Z) ale 
dublelor legături. S-au atribuit automat lungimile specifice legăturilor şi unghiuri le de legătură 
corespunzătoare, apoi s-au definit unghiuri le de torsiune care să fie luate în considerare pentru 
efectuarea analizei conformaţionale (vezi mai jos), în urma căreia s-au identificat conformaţi i le 
acizilor graşi cele mai stabile din punct de vedere termodinamic, care au fost util izate în continuate în 
experimentele teoretice de docare şi determinare a energiei de interacţiune. 

Modelarea moleculară a a- şi )9-ciclodextrinei s-a realizat tot prin mecanică moleculară, însă aceste 
structuri au fost construite în concordanţă cu datele de raze X din literatura de specialitate [18], 
deoarece numărul foarte mare de unghiuri de torsiune necesare a fi variat într-o analiză 
conformaţională este foarte mare. După construcţia structurii ciclodextrinelor, acestea au fost 
optimizate prin metoda prezentată, cu obţinerea unei conformaţi i cu m in im energetic local, care a fost 
utilizată în continuare în experimentele de docare. 

Docarea acizilor graşi în conformaţie de energie min imă în a- şi y9-ciclodextrină s-a realizat prin 
poziţionarea structurii acidului gras cu partea hidrofobă fie spre baza mare a ciclodextrinei (ce conţine 
grupele hidroxi l secundare), fie spre baza mică a acesteia (ce conţine grupele hidroxi l primare), pe axa 
OZ (corespunzătoare structurii " tronconice" a ciclodextrinei, axă ce trece prin centrele celor două 
baze) la o distanţă între centrele de greutate ale celor două structuri implicate în interacţiune de 8Â 
(f igura 3.141). Cele mai mari energii de interacţiune (cea mai mică energie absolută a complexului, 
valoare care a fost scăzută din suma energiilor absolute ale celor două componente ale complexului, 
modelate molecular separat, pentru obţinerea energiei de interacţiune, vezi tabelul 3.6) au fost obţinute 
pentru cazul orientării structurii acidului gras spre baza mare a ciclodextrinei, ce conţine grupările 
hidroxi l secundare. 
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Figura 3.141, Poziţii de start pentru acidul gras (aici acidul oleic) şi ciclodextrină utilizate penU-u experimentele de docare: 
distanţa s-a calculat între centrele de greutate ale celor două molecule, pe direcţia axei longitudinale ce su-ăbate cele două 

cenU-e ale bazelor u-onconului cu care este aproximată structura ciclodextrinei (orientare după axa O^V-stânga şi după axa OZ-
dreapta). 

3.5.1.12. Analiza conformaţională 

Deoarece structurile acizi lor oleic, l inoleic şi l inolenic sunt foarte flexibile, numărul unghiuri lor de 
torsiune necesare a f i variate a fost mare. Anal iza conformaţională s-a realizat cu programul 
Conformational Search din pachetul de programe HyperChem. S-a lucrat în modul următor: structura 
acidului gras într-o conformaţie oarecare, dar cu lungimi de legătură şi unghiuri de legătură definite, a 
fost conectat la programul de analiză conformaţională prin alocarea tuturor unghiuri lor de torsiune 
definite. A u fost setate domeni i le de variaţie ale unghiuri lor de torsiune, criteriul energetic de 
acceptare a conformaţiei, condiţ i i le pentru anularea conformaţi i lor similare şi a duplicatelor, 
programul de optimizare de mecanică moleculară, algori tmul de lucru şi gradientul de optimizare, 
respectiv numărul max im pentru iteraţii, optimizări şi conformaţi i reţinute (înregistrate). Conformaţia 
de start pentru fiecare optimizare a fost aleasă aleator pe baza unui cri teriu ce ţine cont de ora indicată 
de calculator. S-a uti l izat pentru experimentul de docare doar prima dintre conformaţi i , cea mai stabilă 
(cu energia absolută cea mai mică). Condiţ i i le de lucru sunt cele prezentate mai jos: 

> variaţia unghiuri lor de torsiune flexibile: ±60° - ±180°; 
> criteriu energetic de acceptare a conformaţiei: 4 kcal/mol peste min im; 
> anularea conformaţi i lor: pentru atomii cu distanţe mai mic i de 0.5 A şi pentru diferenţe de 

unghiuri de torsiune sub 15°; 
> conformaţi i duplicat: diferenţe de energie sub 0.05 kcal/mol; 
> program de optimizare: M M + ; 
> algoritm de optimizare: Polak-Ribiere; 
> gradient R M S de optimizare: 0.005 kcal/mol; 
> număr maxim de iteraţi i: 500; 
> număr maxim de opt imizări : 500; 
> număr de conformaţi i maxim reţinut: 50. 
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3.5.2. Nanoîncapsularea uleiurilor volatile 

3.5.2.1. Materiale utilizate 

Materialele util izate pentru încapsularea moleculară au fost în pr incipiu uleiuri le volati le achiziţionate 
din diverse surse (tabel 3.39) şi )9-ciclodextrina, de puritate >99%, achiziţionată de la f i rma Merck&Co 
Inc. Soluţia standard de alcani liniari CH-C20 şi alcoolul etilic 96% au fost obţinute de la Fluka 
Chemie AG, respectiv Chimopar-Bucureşti. 

Tabel 3.39, Uleiuri volatile utilizate pentru încapsulare. 

Nr. Cod Denumire 
tradiţională Specie Familie Clasă Sursă 

1 04.UV Chimen Carum carvi L. Apiaceae Dicotyledonatae S C. Fares S A. 
(Umbelliferae) (Magnoliatae) Orăştie 

2 06-UV Coriandru Coriandrum sativum L. Apiaceae Dicotyledonatae S C. Natex S A 
(Umbelliferae) (Magnoliatae) Cluj Napoca 

3 09-UV Fenicol Foeniculum vulgare Apiaceae Dicotyledonatae S C. Fares S A 
(Umbelliferae) (Magnoliatae) Orăştie 

4 15-UV Mărar Anethum graveolens L. Apiaceae Dicotyledonatae S C Fares S A 
(Umbelliferae) (Magnoliatae) Orăştie 

5 03.UV Busuioc Ocimum basilicum L. Lamiaceae Dicotyledonatae S C Natex S A 
(Labiatae) (Magnoliatae) Cluj Napoca 

6 05-UV Cimbru Thymus vulgaris L. Lamiaceae Dicotyledonatae S C. Natex S A 
(Labiatae) (Magnoliatae) Cluj Napoca 

7 13-UV Lavandă Lavandula augustifolia Lamiaceae Dicotyledonatae S C. Fares S A 
(Labiatae) (Magnoliatae) Orăştie 

8 M-UV Măghiran Majorana hortensis Lamiaceae Dicotyledonatae S C. Natex S A. 
(Labiatae) (Magnoliatae) Cluj Napoca 

9 16-UV Mentă Mentha piperita L. Lamiaceae Dicotyledonatae S C Natex S A 
(Labiatae) (Magnoliatae) Cluj Napoca 

10 17-UV Mentă creaţă Mentha spicaîa L. Lamiaceae Dicotyledonatae S C. Natex S A 
(Labiatae) (Magnoliatae) Cluj Napoca 

11 22-UV Sal vie Salvia officinalis L. Lamiaceae Dicotyledonatae S C. Natex S A 
(Labiatae) (Magnoliatae) Cluj Napoca 

12 01-UV Bergamot Citrus aurantium ssp. Rutaceae Dicotyledonatae S C. Natex S A. 
bergamia Risso (Magnoliatae) Cluj Napoca 

13 12.UV Lămâie Citrus lemon L. Rutaceae Dicotyledonatae S C. Natex S A 
(Magnoliatae) Cluj Napoca 

14 21-UV Portocale Citrus aurantium Rutaceae Dicotyledonatae S C. Natex S A 
s^.sinensis L. (Magnoliatae) Cluj Napoca 

15 07-UV Cuişoare Eugenia caryophyllata Myrtaceae Dicotyledonatae S C. Natex S A 
(Magnoliatae) Cluj Napoca 

16 08-UV Eucalipt Eucalyptus globulus Myrtaceae Dicotyledonatae S C. Natex S A. 
(Magnoliatae) Cluj Napoca 

17 23-UV Scorţişoară Cinrmmomum casia L. Lauraceae Dicotyledonatae S.C. Natex S A. 
(Magnoliatae) Cluj Napoca 

18 25-UV Trandafir Rosaq damascena L. Rosaceae Dicotyledonatae Piaţa autohtonă 
(Magnoliatae) 

19 27-UV Usturoi A Uium sativum L. Liliaceae Monocotyledoneae S.C Natex S A 
Cluj Napoca 

20 02-UV Brad Abies alba Pinaceae Pinatae S.C. Natex S A 
(Coniferophyta) Cluj Napoca 

21 18-UV Molid Picea excelsa L. Pinaceae Pinatae S.C. Fares S A. 
(Coniferophyta) Orăştie 

22 24-UV Terebentină Pistacia terebinthus Pinaceae Pinatae S.C. Fares S A. 
(Coniferophyta) Orăştie 

23 11-UV Ienupăr (plantă) Juniperus communis L. Pinaceae Pinatae S.C. Natex S A. 
(Coniferophyta) Cluj Napoca 

24 lla-UV Ienupăr (cetină) Juniperus communis L. Pinaceae Pinatae S.C. Fares S A. 
(Coniferophyta) Orăştie 

25 llb-UV Ienupăr (fruct) Juniperus communis L. Pinaceae Pinatae S.C. Fares S A 
(Coniferophyta) Orăştie 
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3.5.2,2. Metoda de complexare 

Mod de lucru general: 

S-au cântărit la balanţa analitică masele de )9-ciclodextrină indicate în tabelul 3.34 şi s-au dizolvat în 2 
ml apă distilată la temperatura de 50±1°C. Peste această soluţie s-au introdus, în picături, sub agitare, 
soluţii etanolice de ulei volat i l corespunzătoare unei molarităţi de 1:1, calculate în funcţie de 
componenta majoritară a uleiului volati l (câte 5 ml soluţie etanolică de concentraţia indicată în tabelul 
3.40). S-a agitat lent la temperatura de mai sus încă 15 minute, apoi s-a răcit lent (pe o baie de apă) în 
t imp de 4 ore. S-a lăsat apoi la temperatura de 4®C pentru 24 ore pentru finalizarea cristalizării 
complecşilor, după care s-au filtrat cristalele obţinute, s-au spălat cu puţin etanol şi s-au uscat în 
exicator. Probele astfel obţinute au fost suspuse analizelor termogravimetrice sau extracţiei repetate în 
hexan a uleiului volat i l din complecşi. 

Tabel 3,40, Nanoîncapsularea uleiurilor volatile (UV) în ̂ -ciclodextrinâ {fiCD). 

Nr. Ulei volatil 
(UV) 

Component 
principal 

^^comp.pr inc 
(g/mol) 

CioL UV 
(mg/ml) UV (mg) /?CD 

(mg) 
IIV./?CD 

(mg) 
Rnd. 
(%) 

1 Chimen (+)-car\'onă 150 15.6 77.9 670.9 565 8 75.56 
2 Coriandru linalool 154 15.7 78.3 670.6 567.2 75.74 
3 Fenicol anetol 148 14.6 72.9 671.4 422.7 56.79 
4 Mărar (+)-carvonă 150 15.2 75.9 671.2 488.2 65.35 
5 Busuioc metil-cavicol 148 15.3 76.4 671.1 459.7 61.50 
6 Cimbru carvacrol 150 15.1 75.5 671.0 602.4 80 70 
7 Lavandă linalool/ 154/ 21 1 105.5 671.1 624.4 80.40 

antranilat de linalil 273 
8 Măghiran terpinen-4-ol 154 15.1 75.4 671.3 492.5 65 96 
9 Mentă (-)-mentol 156 17.2 86.0 670.7 489 5 64.69 
10 Mentă creaţă (-)-carvonă 150 15.4 77.1 671.9 479.0 63 95 
11 Salvie antranilat de linalil/ 273/ 15.6 77.8 672.4 6196 73.74 

linalool 154 
12 Bergamot linalool 154 13.7 68.3 671.0 563 8 76.26 
13 Lămâie limonen 136 14.1 70.7 671.0 404.7 54.56 
14 Portocală limonen 136 14.5 72.4 671.5 557.6 74.96 
15 Cuişoare eugenol 164 16.5 82.7 671.8 469.1 62.17 
16 Eucalipt eucaliptol 154 16.1 80.3 671.1 632.1 84.12 
17 Scorţişoară cinamaldehidă 132 13.8 69.2 672.5 499.7 67.37 
18 Trandafir ^-feniletanol/ 122/ 23.2 115.9 671.1 569.0 72.30 

dimethylphtalate 194 
19 Usturoi dialil-trisulfliră/ 178/ 18.0 90.0 671.1 552.7 72.62 

dialil-disulfiiră 146 
20 Brad limonen 136 13.7 68.3 671.0 538.2 72.80 
21 Molid limonen 136 14.8 73.8 671.0 581.4 78.06 
22 Terebentină a-pinen 136 15.5 77.4 674.6 611.2 81.28 
23 Ienupăr (plantă) a-pinen 136 14.2 70.9 671.4 589.6 79.43 
24 Ienupăr (cetină) a-pinen 136 17.4 87.2 670.8 549.9 72.55 
25 Ienupăr (fruct) a-pinen 136 14.3 71.6 671.0 579.0 77.97 

3.5.2.3. Recuperarea uleiurilor volatile din complecşi 

Mod de lucru general: 

Recuperarea uleiuri lor volati le d in complecşii ^-ciclodextr ină s-a realizat prin extracţie repetată în 
hexan. S-au cântărit la balanţa analitică probe de complex de câte 100 mg, care au fost dizolvate în 4 
ml apă distilată într-un extractor termostatat, prevăzut cu manta, refrigerent eficient de răcire şi sistem 
de agitare magnetică energică. S-au introdus apoi 2 ml hexan şi s-a agitat energic t imp de 20 de minute 
la temperatura de 60°C, după care s-a răcit, stratul organic superior s-a separat prin pipetare, iar stratul 
apos s-a extras din nou în mod similar, încă de trei ori cu câte 2 ml hexan. Extractele hexanice reunite 
au fost apoi uscate pe CaCl2 anhidru şi analizate prin GC-MS. 
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3.5.2.4. Analiza G C - M S 

Pentru analiza uleiur i lor volati le proaspete şi recuperate din complecşi s-a folosit acelaşi sistem de 
analiză gaz cromatografică cuplată cu un sistem de detecţie de spectrometrie de masă (vezi 3.5.1.8). 
Indici i Kovats pentru compuşii analizaţi (uti l izaţi în paralel cu metodele amintite de comparaţie a 
spectrelor de masă obţinute experimental cu cele din baza de date NIST, pentru identificarea 
compuşilor) au fost determinaţi în mod analog metodei prezentate la punctul 3.5.1.9. 

3.5.2.5. Analiza TG-DTG 

Analiza termogravimetrică pentru complecşii / î-ciclodextrină/uleiuri volati le s-a efectuat în modul 
următor: s-au cântărit aproximativ 15 mg complex ulei volatil/yS-ciclodextrină în dispozit ivul 
corespunzător al aparatului şi s-a determinat pierderea de masă pentru o viteză constantă de încălzire a 
probei. S-a lucrat cu un aparat T G 209 NETZSCH în următoarele condiţ i i : 

• program de temperatură de 2 0 - 2 0 0 X cu o viteză de încălzire de 4^C/min, apoi 200 -900X cu 
o viteză de încălzire de 10°C/min; 

• determinările s-au efectuat sub atmosferă de azot; 

• achiziţia s-a efectuat cu ajutorul programului specific T G Netzsch 209-Acquisi t ion Soft/2000; 

• prelucrarea datelor s-a realizat cu ajutorul programului Netzsch Proteus-Thermal Analysis ver. 
4.0 / 2000. 

3.5.2.6. Analiza componentelor principale (PCA) pentru nanocapsulele uleiuri 
volatile/y?-ciclodextrină 

Analiza componentelor principale, uti l izând ca date de intrare procentele masice GC ale compuşilor 
identificaţi în uleiuri le volati le proaspete şi recuperate din complecşi, s-a realizat cu ajutorul 
programului The Unsrambler 6.1 (Computer-Aided Model ing AS, Trondheim). 

Analiza componentelor principale (PCA-Principal Component Analysis) formează baza pentru analiza 
multivariată a datelor [220,222,225,237,238]. PCA presupune o aproximare a tabelului de date, 
matricea de date X, pr intr-un produs de două matrici de dimensiuni mai reduse, T şi P, ce reţin doar 
informaţia uti lă din X. Reprezentarea grafică a coloanelor lui T dă o imagine pr iv ind ^'formele 
obiectului" pentru X şi, în mod analog, reprezentarea l in i i lor matrici i P conduce la '^formele 
variabilelor". 

Această metodă de analiză lucrează în modul următor: 

• se caută o direcţie în spaţiul proprietăţi lor după care datele au varianţă maximă; direcţia respectivă 
se numeşte pr ima componentă principală {PCI) şi fiecare formă se proiectează pe această direcţie, 
rezultând astfel o reprezentare monodimensională a datelor (f igura 3.142). 

• se poate căuta şi o a doua componentă principală {PC2\ a cărei direcţie este perpendiculară pe 
prima şi respectă condiţ ia de varianţă maximă. 
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PCi 

var 2 

var 1 

Figura 3.142, Matricea A7M A) a datelor, cu N puncte în spaţiul AT-dimensional. în figură se prezintă un spaţiu u-idimensional 
şi prima componentă principală (PCI). ''Scorul" unui obiect, (/,), este proiecţia sa ortogonală pe această direcţie, iar 

coeficienţii direcţionali ai liniei formează vectorul 'loading", pk. 

Fundamentul matematic al analizei PCA porneşte de la centrarea coloanelor matr ici i A ' fa ţă de medii 
[220,225]: 

Găsirea noi lor axe PC reprezintă, de fapt, rotirea axelor sistemului de coordonate original, astfel că: 

T^X'P 

unde: X(N,K) - matricea variabilelor independente; 

P(K,K) - matricea de rotaţie (cosinusurile directoare de rotaţie). 

Determinarea matr ic i i de rotaţie P se poate face prin mai multe metode: manipularea relaţiei matriciale 
de mai sus pentru a obţine o problemă de vectori propri i - valori propri i , metode iterative (NIPALS), 
descompunere în valori singulare (SDV). 

Matricea T va conţine coloanele t,j cu varianţă din ce în ce mai mică, la deplasarea 1 - > K, astfel încât 
conţinutul de informaţie se va modif ica în acelaşi mod. Se poate scrie: 

t'-h >tlt,>... 

Matricea P conţine coloane ortogonale (din principiul metodei), astfel că inversa şi transpusa acesteia 
sunt identice. Prin calcule simple, relaţia matricială de mai sus devine: 
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CU X conţinând atât informaţie utilă, cât şi zgomot. Din considerentele prezentate mai sus rezultă că se 
poate stabili un număr de componente principale. A, ce posedă informaţia utilă, restul fiind doar 
zgomot ce se acumulează în aşa-numita matrice a erorilor, E. Ecuaţia de mai sus devine: 

X(N, K)=T{N. AYP' (A. K) + E{N. K)=X{N. K) + E{N. K) 

unde matricea Y reprezintă matricea înregistrărilor (scores), iar *P' este matricea încărcărilor 
(loadings). Ţinând cont de centrarea valori lor a:,, în juru l valori lor medii, relaţia devine: 

K) = 1{NJ)' x''{L A^, AyP' (A, K) + E{N. K) 

unde 1 este un vector cu elemente 1, iar x este vectorul având ca elemente valori le medii. 

Există mai multe metode de stabilire a numărului de componente principale, A, cele mai utilizate fiind 
procedeele care folosesc valori le propri i ale componentelor principale (descompunere în valori 
singulare), metodele de reprezentare grafică a varianţelor funcţie de numărul de componente principale 
sau procedeele de validare încrucişată. 

Reprezentarea vectori lor t unul faţă de altul {tp = j{tq)) poate da informaţi i referitoare la similarităţi şi 
posibila grupare a obiectelor studiate. în acelaşi mod, reprezentarea vectori lor pr = J[ps) scoate în 
evidenţă similarităţ i le dintre proprietăţile studiate, dar şi importanţa relativă a anumitor variabile 
(proprietăţi) în construirea modelului . 

Analiza mult ivariată în general şi analiza componentelor principale (PCA) în special sunt instrumente 
de analiză statistică foarte puternice, care permit extragerea informaţ i i lor utile din cantităţi mari de 
date, care pot fi măr imi mai mult sau mai puţin independente. în domeniul alimentar, analiza 
multivariată este foarte mult uti l izată în special în analiza senzorială (unde nu există variabile 
dependente bine definite), dar şi în clasificarea şi evidenţierea importanţei unor caracteristici în cazul 
falsif icări i unor alimente, a stabi l i r i i zonelor de provenienţă sau găsirea similari tăţ i lor între diferite 
sorturi alimentare. 

Analiza PCA pentru nanocapsulele uleiuri volati le/^-ciclodextrină s-a realizat în următoarele condiţ i i : 

• număr total de variabile pentru clasa botanică Dicotyledonatae: 36 (18 uleiuri volatile 
proaspete şi 18 uleiuri volati le recuperate din complecşi, codate în funcţie de specie, famil ie 
botanică, sau t ip de ulei-proaspăt sau recuperat din complex); 

• număr total de cazuri pentru clasa botanică Dicotyledonatae: 143 (toţi compuşii volati l i 
importanţi care se regăsesc în unul sau mai multe uleiuri volati le, aranjaţi în funcţie de 
indicele de retenţie Kovats şi codaţi fie ca denumire tradiţională, fie după clasificarea 
prezentată în tabelul 3.33); 

• număr total de variabile pentru clasa botanică Pinatae: 12 (6 uleiuri volati le proaspete şi 6 
uleiuri volati le recuperate din complecşi, codate în modul prezentat mai sus); 

• număr total de cazuri pentru clasa botanică Pinatae: 103 (vezi precizările corespunzătoare 
clasei Dicotyledonatae); 

• număr total de variabile pentru clasele botanice Dicotyledonatae şi Pinatae: 48; 

• număr total de cazuri pentru clasele botanice Dicotyledonatae şi Pinatae: 175; 

• metoda de validare: "cross-validation"; 

• numărul maxim de componente principale: 20 şi date centrate 
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3.5.3. Aplicaţii ale ale complecşilor ulei volatil/)9-ciclodextrină 

3.5.3.L Materiale şi metode 

Materialele necesare obţineri i produselor de patiserie '"madalenas" au fost materi i le prime clasice 
(făină de grâu, ouă, zahăr, colorant alimentar, conservant, agent de coacere) furnizate de f i rma de 
prof i l unde s-a realizat aplicarea nanocapsulelor ulei volati l de lămâie sau de portocale/^-ciclodextrină 
pe l inia industrială proprie. Amestecului nearomatizat (în cantitate de 50g sau 100 g, vezi tabel 3.41) i 
s-au adăugat cantităţile de ulei volati l , yS-ciclodextrină sau complex ulei volatil/y9-ciclodextrină 
prezentate în tabelul 3.41, t impul de coacere în cuptorul automatizat industrial f i ind de 12 minute sau 
15 minute în funcţie de masa unui singur produs (25 g şi, respectiv, 50 g), iar temperatura de coacere a 
fost în toate cazurile 175°C. Toate probele au fost obţinute în duplicat. 

Tabel 3.41. Cantităţi şi condiţii pentru obţinerea produselor de patiserie ' madalenas" cu conţinut de ulei volatil (UV), aromă 
clasică sau nanocapsule ulei volatil/yg-ciclodextrină (CD-UV). 

Cod Produs nibarf (g) I V CD (mg) CD-l V 
(mg) 

Timp 
(min) 

01 Madalenas-UV portocale (25g) (a) 100 0.1 ml - - 12 
02 Madalenas-UV portocale (25g) (b) 100 0.3 ml - - 12 
03 Madalenas-UV lămâie (25g) (a) 100 0.1 ml - - 12 
04 Madalenas-UV lămâie (25g) (b) 100 0.3 ml - - 12 
05 Madalenas-Complex CD-UV lămâie (25g) (a) 50 - - 10 12 
06 Madalenas-Complex CD-UV lămâie (25g) (b) 50 - - 50 12 
07 Madalenas-Complex CD-UV lămâie (25g) (c) 100 - - 10 12 
08 Madalenas-Complex CD-UV lămâie (25g) (d) 100 - - 50 12 
09 Madalenas-Complex CD-UV portocale (25g) (a) 50 - - 10 12 
10 Madalenas-Complex CD-UV portocale (25g) (b) 50 - - 50 12 
11 Madalenas-Complex CD-UV portocale (25g) (c) 100 - - 10 12 
12 Madalenas-Complex CD-UV portocale (25g) (d) 100 - - 50 12 
13 Madalenas-CD+Aromă clasică de lămâie (25g) (a) 50 0.25 g 58 - 12 
14 Madalenas-CD+Aromă clasică de lămâie (25g) (b) 50 0.25 g 104.7 - 12 
15 Madalenas martor -Aromă clasică de lămâie (25g) (a) 100 0.25 g - - 12 
16 Madalenas martor-Aromă clasică de lămâie (25g) (b) 100 0.25 g - - 12 
17 Madalenas martor -Aromă clasică de lămâie (50g) (a) 100 0.25 g - - 15 
18 Madalenas martor -Aromă clasică de lămâie (50g) (b) 100 0.25 g - - 15 

3.5.3.2. Analiza componentelor principale (PCA) pentru analiza senzorială a 
produselor de patiserie 

Analiza mult ivariată PCA pentru produsele de patiserie de t ip ^'madalenas" s-a realizat în modul 
prezentat la punctul 3.5.2.6 uti l izând ca date de intrare rezultatele obţinute la analiza senzorială 
standard [233] a produselor, pe un panel format din 14 consumatori (78% femei şi 22% bărbaţi) cu 
vârste cuprinse între 22 şi 26 de ani; cantitatea mare de date culese la analiza senzorială nu este 
prezentată în detaliu. 

Condiţ i i le de lucru util izate sunt similare celor prezentate mai sus, cu excepţia numărului de variabile 
şi de cazuri implicate, astfel: 

• număr total de variabile: 5 (caracteristicile organoleptice: aspect, consistenţă, culoare, aromă, 
gust); 

• număr total de cazuri: 224; 
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CONCLUZII FINALE 

în urma studii lor efectuate pr iv ind posibil i tăţi le de protejare a unor biomolecule şi biosisteme (acizi 
graşi nesaturaţi şi uleiuri volati le) prin nanoîncapsulare în ciclodextrine se pot trasa următoarele 
concluzii principale: 

1. S-au obţinut nanocapsule acid oleic/a- şi y9-ciclodextrină cu randamente de 72.6% şi, respectiv 
86%. Concentraţia de acid oleic, rezultată din analiza GC-MS, în proba iniţ ială a fost de aproape 
99%, compuşii de impurif icare f i ind în principal acizii graşi infer ior i , unii acizi dicarboxi l ici în 
urme şi câţiva produşi de degradare ai acidului oleic. în urma încapsulării acidului oleic s-a 
obţinut o concentrare a acestuia, în special în cazul complexului cu yS-ciclodextrină, unde acidul 
oleic a avut o concentraţie de 99.5%. 

2. Degradarea acidului oleic liber la temperaturi de 5 0 - 1 5 0 X (în prezenţa aerului atmosferic şi a 
umidităţ i i ) a condus la apariţia unor compuşi de degradare din clasa aldehidelor, epoxizi lor şi 
acizilor dihidroxi laţ i v ic inal i , rezultaţi prin reacţii de oxidare, hidratare etc. în proba degradată la 
50°C concentraţia acidului oleic a fost tot de 99%, incidenţa compuşilor de degradare f i ind 
foarte mică; în schimb, în cazul probelor degradate la 100 şi ISO'^C, concentraţia acidului a 
scăzut la 95.1% şi, respectiv la 81.7%, în ul t imul caz f i ind decelată o concentraţie mică de acid 
elaidic ( izomerul trans al acidului oleic), rezultat probabil printr-o reacţie de adiţie-eliminare de 
apă. S-au mai identif icat concentraţii semnificative de aldehide Cg-Cio, în special în cazul probei 
degradate la 150°C. 

3. O capacitate mare de protecţie a acidului oleic la oxidare în special, dar şi la hidratare, piroliză şi 
izomerizare, a fost observată la degradarea nanocapsulelor acid oleic/ciclodextrine. Compusul 
principal de degradare identif icat în cazul nanocapsulelor a fost doar malon-dialdehida şi unele 
aldehide inferioare. Cea mai bună capaciatate de protecţie a fost observată pentru complexul cu 
a-ciclodextrină, unde concentraţia acidului oleic a fost în toate cazurile peste 97%, în cazul 
ciclodextrinei această concentraţie f i ind în intervalul 92.6-96.5%. 

4. Ac idu l l inolenic (omologul acidului oleic cu două duble legături) a fost încapsulat în a- şi y5-
ciclodextrină cu randamente de 88% şi, respectiv, 74%. Concentraţia acestui acid, determinată 
prin GC-MS, a fost de 98%, compuşii de impurif icare f i ind unii izomeri de poziţ ie ai acidului 
l inoleic, omologi cu trei duble legături şi în concentraţii mic i unii compuşi de degradare 
(aldehide). Anal iza gaz cromatografică a extractelor hexanice din complecşii cu ciclodextrine au 
relevat concentraţii de 99.3% şi, respectiv, 99.6% pentru acidul l inoleic, identificându-se în 
concentraţii mic i acidul stearic şi hexanalul. 

5. Degradarea acidului l inoleic neîncapsulat la temperaturi de 5 0 X , lOO'^C şi 150°C a condus la 
micşorarea concentraţiei relative a acidului principal (de la 97.5% la 54.5% în intervalul 50-
150°C) şi la identificarea unor produşi de degradare din clasele aldehidelor, acizilor şi 
epoxizi lor: malon-dialdehida, hexanal, heptanal, acizi oxocarboxi l ic i , acizi dicarboxi l ic i , izomeri 
ai acidului l inoleic şi l inolenic, derivaţi ai acidului 12,13-epoxilinoleic. 

6. în cazul nanocapsulelor degradate la 50-150°C, în extractele hexanice obţinute s-au identificat 
compuşi de degradare în special în cazul temperaturilor superioare celei de lOOX. Astfel, 
degradarea Ia temperatura de 50°C nu a determinat apariţia unor compuşi secundari în 
concentraţii semnificative, acidul l inoleic găsindu-se în concentraţii de peste 94% în ambele 
cazuri. Concentraţi i mul t mai mic i de acid l inoleic s-au observat în cazul degradărilor la 
temperaturi peste 100°C, o parte a acestuia f i ind izomerizată la acizi mai stabili din punct de 
vedere termodinamic, în special în cazul complecşilor cu a-ciclodextrină, probabil datorită 
posibi l i tăţi i de încapsulare moleculară mai redusă a restului hidrofob mai r ig id al acidului 
l inoleic, determinată de prezenţa celor două duble legături în configuraţie cis, ceea ce permite 
accesul moleculelor de oxigen sau apă şi prin urmare reacţii care să conducă la diverşi produşi 
de degradare. în toate aceste cazuri însă compuşii de degradare de t ipul aldehidelor, epoxizilor, 
acizilor dicarboxi l ic i au fost identif icaţi doar în urme sau au lipsit în totalitate. 
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7. A l treilea acid gras nasaturat din seria Cjg, acidul l inolenic, a fost încapsulat cu randamente 
scăzute şi destul de diferite pentru cele două cazuri de matrici oligozaharidice (91% şi 59.2%), 
cel mai probabil datorită faptului că acesta a fost de provenienţă naturală şi a fost în concentraţie 
mult mai redusă decât cea corespunzătoare unui compus de puritate analitică. Compuşii de 
impurif icare identif icaţi în concentraţii însemnate au fost acizii l inoleic şi l inolenic, dar şi câţiva 
compuşi de degradare de t ipul aldehidelor inferioare, oxo-acizi lor şi acizi lor dicarboxil ici. 
Ac idu l l inolenic a fost identificat în extractele hexanice din complecşii cu ciclodextrine la 
concentraţii relative apropiate de 90%. 

8. La degradarea termică a acidului l inolenic neîncapsulat o mare parte din acesta a fost 
polimerizat (acidul l inolenic prezintă trei duble legături în configuraţie cis). principali i compuşi 
de degradare identif icaţi f i ind hexanalul şi unii acizi graşi saturaţi sau cu grad de nesaturare mai 
redus în comparaţie cu cel al acidului l inolenic. în cazul degradării nanocapsulelor de acid 
l inolenic, principalul compus de degradare a fost malon-dialdehida, acidul l inolenic regăsindu-se 
în probele extrase din complecşi în concentraţii relative de peste 88%, cu excepţia complexului 
cu ^-cic lodextr ină degradat la peste lOO^C, unde concentraţia relativă de malon-dialdehidă a fost 
semnificativă (34% la lOOX) . 

9. Modelarea moleculară a interacţiunii acizilor graşi nesaturaţi cu a- şi y9-ciclodextrina 
(experimente de docare) a permis identificarea conformaţi i lor nanocapsulelor în condiţ i i de v id 
absolut, respectiv determinarea energii lor de interacţiune acid gras-ciclodextrină prin calcule de 
mecanică moleculară M M + . Conformaţi i le de energie min imă ale ciclodextrinelor au prezentat o 
formă tron-conică, cu baza mare formată din grupările hidroxi l ice secundare ale resturilor 
glucozidice şi cu baza mică formată din radicalii mult mai flexibili h idroximet i l ic i . Analiza 
conformaţională a moleculelor de acizi graşi nesaturaţi, ce prezintă o foarte mate mobilitate 
conformaţională, a condus la identificarea a cel puţin 50 de conformaţi i pentru fiecare acid, a 
căror energie potenţială nu a depăşit 4 kcal/mol faţă de energie conformaţiei celei mai stabile. 
Aceste ul t ime conformaţi i , cu aspect spiralat, au fost util izate în experimentele de docare acizi 
graşi-ciclodextrine. 

10. în general, experimentele de docare au indicat faptul că acizii graşi se acomodează mult mai 
bine în cavitatea )3-ciclodextrinei, cu dimensiuni mai mari ale cavităţi i hidrofobe. Interacţiunea 
principală este o interacţiune de t ip van der Waals (hidrofobă) între cavitatea interioară a 
ciclodextrinelor şi restul hidrofob (de obicei restul alchil legat la u l t imul atom de carbon 
hibridizat sp^) al acidului gras nesaturat; mai apare o interacţiune secundară, de stabilizare, prin 
formarea unor legături de hidrogen între hidroxi lul sau carbonilul grupării carboxil ice a acidului 
şi grupările hidroxi l ice secundare ale resturilor glucozidice din ciclodextrine. 

11. Energii le de interacţiune determinate teoretic sunt superioare în cazul y9-ciclodextrinei, în 
comparaţie cu cele obţinute pentru interacţiunea acizilor graşi cu a-ciclodextrina, acestea 
scăzând odată cu creşterea numărului de duble legături din molecula acidului gras; această 
constatare poate fi explicată pe baza hidrofobicităţ i i moleculelor (exprimată prin logaritum 
coeficientului de partiţie 1-octanol/apă-logP), care scade în seria acizi lor oleic, l inoleic şi 
l inolenic (6.14, 5.88 şi, respectiv, 5.62). 

12. Pentru compararea datelor obţinute teoretic cu cele experimentale, s-a realizat analiza 
complecşilor acizi graşi/ciclodextrine prin calorimetrie de scanare diferenţială (DSC), care a 
permis evaluarea energii lor de interacţiune reale. S-a constatat aceeaşi dependenţă între numărul 
de duble legături din structura acizilor graşi şi valoarea energiei de interacţiune (considerată 
egală cu energia de disociere). Corelarea energii lor de interacţiune determinate teoretic, cu cele 
obţinute pe cale experimentală a condus la o ecuaţie regresională valabilă din punct de vedere 
statistic, cu un coeficient de corelare foarte bun (r = 0.915). 

13. O parte însemnată a acestui studiu a presupus nanoîncapsularea uleiur i lor volati le de plante din 
diverse fami l i i botanice în )3-ciclodextrină în scopul protejării compuşilor instabili la factorii 
degradanţi d in mediu. S-au studiat 18 uleiuri volati le aparţinând clasei Dicotyledonatae 
( fami l i i le Apiaceae, Lamiaceae, Rutaceae, Myrtaceae, Lauraceae şi Rosaceae), un singur ulei 
volat i l d in clasa Monocotyledoneae ( fami l ia Liliaceae) şi 6 uleiuri volati le provenite din plante 
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aparţinând clasei Pinatae ( fami l i i le Pinaceae şi Cupressaceae). Complecşi i cu /^-ciclodextrina au 
fost analizaţi pr in termogravimetrie (TG-DTG) , iar uleiuri le volati le proaspete şi cele recuperate 
din complecşi prin reextracţie succesivă în hexan la reflux au fost analizate prin gaz 
cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă, GC-MS (numărul maxim de extracţii a fost 
patru; peste această valoare soluţia hexanică nu a mai prezentat în analiza GC-MS componenţi 
volat i l i ) . 

14. în cazul uleiur i lor volati le din famil ia Apiaceae (chimen, coriandru, fenicol şi mărar) s-au 
obţinut nanocapsule cu randamente între 56.8% şi 76%, procentul de ulei încapsulat, determinat 
din analiza TG-DTG, f i ind situat între 7.6-9%. Principali i compuşi identif icaţi în uleiurile 
volati le provenite din plante din famil ia Apiaceae au fost compuşii oxigenaţi. Astfel, chimenul a 
conţinut în principal carvonă (47.3%) şi l imonen (28.4%), l inaloolul a fost componentul 
principal din uleiul volat i l de coriandru (40.7%), anetolul a fost cel mai concentrat în uleiul de 
fenicol (60.4%), iar carvona şi l imonenul în uleiul volati l de mărar (38% şi, respectiv, 34.3%). 
în general, încapsularea s-a realizat la concentraţii relative mai mari faţă de uleiul original 
pentru compuşii mai hidrofobi (raportul între concentraţii le relative ale compuşilor în uleiul 
recuperat din complex şi în cel proaspăt f i ind de 1.93 în cazul l imonenului , 0.8 şi 1.01 în cazul 
carvonei din uleiul de chimen şi, respectiv, mărar şi 1.37 pentru anetol). 

15. Cele mai multe uleiuri voatile luate în studiu au provenit din plante din famil ia Lamiaceae 
(busuioc, cimbru, lavandă, măghiran, mentă, mentă creaţă şi salvie), randamentele de obţinere a 
complecşilor cu yS-ciclodextrina vari ind în domeniul 64-81%, iar procentele de ulei încapsulat în 
domeniul 6.6-9.1%. Componenţi i majoritari au fost cei fenol ici , alcooli, cetone şi esteri 
terpenici. Ule iu l volat i l de busuioc a conţinut 66.1% meti l-cavicol, carvacrolul a fost cel mai 
concentrat compus în uleiul de cimbru (31.5%), l inaloolul şi antranilatul de l inal i l au fost 
principal i i compuşi în din uleiul de lavandă, iar terpinen-4-olul şi y-terpinenul au fost majoritari 
în uleiul volat i l de măghiran. încapsularea s-a realizat la rapoarte de concentraţii 1.28 pentru 
meti l-cavicol, 0.35 pentru carvacrol, 1.14 pentru l inalool şi antranilat de l inal i l şi 1.3, respectiv 
1.73 pentru terpinen-4-ol şi y-terpineol. Cum era de aşteptat, mentolul şi mentona au fost cele 
mai concentrate în uleiul de mentă (33%, respectiv 17.2%), care au fost încapsulate la rapoarte 
ale concentraţi i lor 0.88 şi, respectiv 1.36. în uleiul volat i l de mentă creaţă principalul compus a 
fost (-)-carvona (50.3%), încapsulată în yS-ciclodextrină la un raport supraunitar al concentraţii lor 
relative (1.22), iar în cel de salvie, cu antranilat de l inal i l şi l inalool drept componenţi majoritari, 
rapoartele au fost de 1.68 şi, respectiv, 0.7. 

16. D in fami l ia Rutaceae s-au supus aceloraşi studii uleiuri le volati le provenite din trei specii: 
bergamot, lămâie şi portocale. Complecşii acestora cu ciclodextrina au fost obţinuţi cu 
randamente de 55-76%, principal i i compuşi identificaţi în uleiuri f i ind l inaloolul în pr imul caz şi 
l imonenul în celelalte două cazuri, acesta f i ind încapsulat la rapoarte ale concentraţii lor relative 
(ulei recuperat/ulei proaspăt) supraunitare. 

17. Doar două uleiuri volati le (de cuişoare şi de eucalipt) au fost analizate în cazul famil iei 
Myrtaceae, randamentele de încapsulare f i ind de 62.2% şi, respectiv, 84.1%, iar procentul de 
ulei încapsulat a fost 8.8% şi 7.5%. în pr imul caz eugenolul a fost componentul majoritar (78%), 
în t imp ce în al doilea caz principalul component identificat a fost eucaliptolul (85.6%), ambii 
componenţi f i ind încapsulaţi la rapoarte subunitare ale concentraţi i lor relative (puţin peste 0.8). 

18. D in fami l i i le Lauraceae şi Rosaceae a fost analizat doar câte un singur ulei volat i l : scorţişoară şi 
trandafir. Compuşi i volat i l i identif icaţi au fost mult di fer i ţ i faţă de cei identif icaţi în celelalte 
fami l i i , în pr imul caz cea mai concentrată f i ind cinamaldehida (62.3%), în t imp ce în cel de-al 
doilea caz alcoolul y9-feniletilic (27.8%). Rapoartele între concentraţii le relative au fost de 1.12 
în cazul cinamaldehidei şi 0.61 în cazul alcoolului fenileti l ic. 

19. Singurul ulei volat i l provenit din plante din clasa Monocotyledoneae ( fami l ia Liliaceae) a fost 
cel de usturoi. Randamentul de obţinere a complexului cu y9-ciclodextrina a fost de 72.6%, iar 
procentul de ulei încapsulat a fost de 7.7%. Majoritatea compuşilor identif icaţi în acest ulei au 
fost compuşi sulfuraţi (dial i l mono-, di-, tr i- şi tetrasulfură, sulfuri asimentrice şi ciclice). 
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Sulfuri le aciclice au fost încapsulate la rapoarte ale concentraţi i lor supraunitare, în t imp ce 
compoşii c ic l ic i au fost încapsulaţi la rapoarte subunitare. 

20. D in clasa Pinatae s-au luat în studiu şase uleiuri volati le aparţinând fami l i i lor Pinaceae şi 
Cupressaceae. în pr imul caz s-au analizat uleiuri le volati le de brad, mol id şi terebentină, 
randamentele de încapsulare f i ind situate în intervalul 72.8-81.3%, iar procentele de ulei volati l 
încapsulat între 7.2% şi 8.9%. Majoritatea componenţi lor identif icaţi în aceste uleiuri fac parte 
din clasa hidrocarburi lor monoterpenice, cele mai concentrate f i ind l imonenul, 3-carenul, a- şi 
y9-pinenul, respectiv acetatul de bomi l . Hidrocarburi le au fost încapsulate în general la rapoarte 
supraunitare ale concentraţi i lor, în t imp ce acetatul de bornil prezentat o valoare subunitară a 
acestui raport (0.8). 

21. D in famil ia Cupressaceae s-au util izat uleiuri le volati le din aceeaşi plantă, dar provenite din 
diferite părţi ale acesteia (cetină, fruct sau întregul arbust). Randamentele de obţinere a 
complecşilor cu yS-ciclodextrina au fost destul de apropiate (între 72.6% şi 79.4%), ca dealtfel şi 
procentele de ulei volat i l încapsulat (între 7.1% şi 8.1%). Şi în aceste cazuri cele mai concentrate 
au fost monoterpenele, respectiv a-pinenul, l imonenul, p-c imenul şi cariof i lenul, dar şi terpinen-
4-olul, majoritatea acestora f i ind încapsulate la rapoarte ale concentraţi i lor apropiate de unitate 
sau mai mari. 

22. Datele de gaz cromatografie obţinute pentru cele 24 de uleiuri volati le luate în studiu (cu 
excepţia uleiului volat i l de usturoi din clasa Monocotyledoneae) au fost util izate ca date de 
intrare pentru analiza statistică mult ivariată PCA (analiza componentelor principale), care 
permite extragerea informaţ i i lor esenţiale din cantitatea mare de date disponibile, aproape 
imposibi l de prelucrat pr in alte metode. Anal iza PCA a fost realizată pentru clasele botanice 
considerate separat şi împreună (Dicotyledonatae, Pinatae şi, respectiv, Dicotyledonatae-
Pinatae). în clasa Dicotyledonatae, s-a reuşit gruparea clară a fami l i i lo r botanice din care provin 
uleiuri le volati le studiate pe baza componentelor volati le identificate la concentraţii 
semnificative. Varianţa datelor GC a fost explicată în proporţie de 96% de primele trei 
componente principale, compuşii volat i l i responsabili pentru această clasificare f i ind 
cinamaldehida şi antranilatul de l inal i l pentru prima componentă principală şi uni i alcooli, fenoli 
şi esteri pentru cea de-a doua componentă principală. 

23. în clasa Pinatae s-a obţinut o clasificare excelentă din punct de vedere al t ipului de ulei volati l : 
proaspăt sau recuperat d in complex, respectiv în funcţie de fami l i i le botanice de provenienţă, 
unde hidrocarburi le monoterpenice mono- şi dicicl ice au fost cele mai importante pentru 
gruparea după pr ima componentă principală, dar şi hidrocarburile sesquiterpenice di- şi tr icicl ice 
pentru cea de-a doua componentă principală. 

24. Anal iza mult ivariată a întregii cantităţi de date GC, atât pentru clasa botanică Dicotyledonatae, 
cât şi pentru Pinatae, a condus la o grupare foarte bună a celor două clase, în principal pe baza 
datelor pentru cinamaldehidă, antranilat de l inal i l , camfen şi anetol pentru prima componentă 
principală, respectiv a carvacrolului şi carvonei pentru cea de-a doua componentă principală. 
D in punct de vedere al claselor de compuşi organici implicaţi în această clasificare, cei mai 
importanţi au fost, în ordine, compuşii aromatici fenolici şi nefenolici, respectiv compuşii 
monoterpenici acicl ici şi monocicl ic i . 
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ANEXA 1 

A . l . Spectre M S din analiza nanocapsulelor acid oleic/a- şi /7-ciclodextrină 
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Figura A. 1.1. Spectrul MS experimental (sus) şi din baza de date NIST (jos) pentru acid caproic, C ,̂ derivatizat. 
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Figura A. 1.2. Spectrul MS experimental (sus) şi din baza de date NIST (jos) pentru acid oenantic, C7, derivatizat. 
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Figura AL3. Spectrul MS experimental (sus) şi din baza de date NIST (jos) pentru acid caprilic, C», derivatizat. 
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Figura A1.4. Spectrul MS experimental (sus) şi din baza de date NIST (jos) pentru acid pelargonic, C.,, derivatizat 
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A.2. Spectre M S din analiza uleiurilor volatile 
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1. INTRODUCTION. LITERATURE SURVEY ON NANOENCAPSULATION 

The goal o f the present PhD thesis, named Protection and Controlled Release of the Bioactive 
Compounds, is the study o f the nanoencapsulation and the protection capacity o f the bioactive 
compounds or systems (unsaturated fatty acids and essential oils) by a- and /?-cyclodextrins. 

The protection o f the bioactive compounds against the environmental, alimentary, or biological 
degradative factors (air/oxygen, l ight /UV radiation, humidity etc.) is a major problem due to the 
degradation products (especially those oxygenated) vvhich have a negative impact to the human health. 
In the case o f the unsaturated fatty acids, the epoxydes and hydroperoxydes, which can be formed in 
the presence o f the oxygen, can lead to free radicals and interact w i th nucleic acids or proteins from 
the organism. The linear epoxydes ( l ike those resulted by epoxydation o f the oleic, l inoleic, and 
linolenic acids) can easily penetrate the cell membrane and interact especially w i th the D N A . It is well 
known that the l imonene-dioxide, a degradation compound that appears in the citrus essential oils or 
other biosystems by oxidation, has neoplastic activity. 

One o f the best matrices used to protect and controlled release o f the bioactive molecules are 
cyclodextrins (CDs), which are natural cyclic oligosaccharides, containing six (aCD), seven (^CD), 
eight (yCD), or more glucopyranose moieties. Cyclodextrins have structures l ike truncated cones, wi th 
hydrophobic inner cavities, which can accommodate geometric compatible bioactive molecules by van 
der Waals interactions, provid ing stable complexes (molecular inclusion compounds, supramolecular 
systems) w i th very good protecting properties. 

Cyclodextrins were used especially for drug and food additive complexation in order to improve the 
solubil i ty, the stabil ity, to mask disagreeable odor and taste, and to provide systems wi th controlled 
release o f the encapsulated biomolecules. In the pharmaceutical f ield, some studies were performed on 
the solubil ization o f the tr imethoprim, sufadiazine, and sulfamethoxazole by molecular encapsulation 
in CDs and modi f ied CDs, the encapsulation o f the alkylparabens, carbamazepine, and 
oxyphenbutazone in natural CDs, or the complexation o f the barbiturates or steroids wi th modif ied 
CDs. In the case o f barbiturates, molecular dynamic studies were performed in order to evaluate the 
encapsulation process. A very interesting review was recently published on the possibil ity o f 
application o f the cyclodextrins in food industry, authors reviewing over than 14 years o f 
determinations on the flavoring compounds/^CD complexes. 

2. NANOENCAPSULATION OF THE FATTY ACIDS AND ESSENTIAL OILS IN 
CYCLODEXTRINS 

The nanoencapsulation was performed on the unsaturated fatty acid and essential oi i classes in order to 
protect the bioactive compounds against the degradative factors. The encapsulation o f the oleic, 
l inoleic, and l inolenic acids in a- and p C D from the first class was performed by ethanol-water 
solution method, at 50°C; the suspension was cooled, crystallized, fi ltered, washed, and dried. The 
dried complexes were analyzed by differential scanning calorimetry (DSC) and the pure fatty acids or 
those recovered f rom complexes by hexane mult iple extractions, were analyzed by GC-MS after 
derivatization to the corresponding esters. The pure fatty acids and complexes were thermally 
degraded at SC^C, 100°C, and 150°C in air. The resulting degraded samples f rom raw fatty acids or 
f rom complexes after recovering in the same manner were derivatized w i th M e O H BFs and analyzed 
by GC-MS. In order to conf i rm the formation o f the fatty acid/CD complex (revealed by DSC 
analysis), a molecular model ing study was performed for the encapsulation o f the fatty acids in a- and 
)9CD, using the min imal energy conformations obtained by conformational analysis for compounds 
implied in the docking experiments. 

The essential o i l / ^CD complexes were obtained by the same ethanol-water solution method, using 18 
essential oils f rom Dicotyledonatae botanical class, one essential oi i f rom the Monocotyledoneae class, 
and 6 essential oils f rom the Pinatae class. Complexes were analyzed by thermogravimetry (TG), the 
raw and the recovered (by hexane mult ip le extraction) f rom complexes essential oils were analyzed by 
GC-MS. The GC data were used for the multivariate analysis (principal component analysis-PCA) in 
order to classify the samples and to identify the main compound impl ied in these classifications. 
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2.1. Fatty acid/CD nanocapsules (Results and discussion) 

The nanoencapsulation o f the fatty acids in a- and y3CD was achieved in good yieids o f 60-91%, the 
higher ones being obtained in the case o f aCD. Due to the high quantity o f data, only the case o f oleic 
acid is presented here. 

The DSC analysis (Figure 1) clearly indicates the formation o f the complex. For the pure CDs the 
DSC analysis indicate the dehydration in the range o f 8 0 - 1 3 0 X for a C D and 70-115°C for /?CD. The 
DSC analysis indicate no physical or chemical modif icat ion. The DSC analysis shows that the oleic 
acid/aCD complex do not contain any quantity o f water; some transitions appear at 116°C and 147°C. 
A small quantity o f water (and/or ethanol) is present in the oleic acid/ySCD complex. 

DSC/(rrî ^vyhig) 

texo 

100 
Tempcreture 

Figure L DSC analysis for pure oleic acid, pure CDs, and for the oleic acid/a- and )9CD complexes. 

i n order to establish the free and degraded oleic acid sample composit ion, the GC-MS analysis was 
performed for the free oleic acid sample not degraded and degraded at 50-150°C temperature range, 
and for the samples separated from the complexes not degraded or degraded at 50-150°C temperature 
range. The concentration o f pure oleic acid was 98.8% (as methyl ester), the trace impurit ies being 
caproic, enanthic, capri l ic, pelargonic, caprinic, myrist ic, and palmit ic acid, and some dicarboxyl ic 
acids. A small quantity o f ethyl oleate was identi f ied in the samples extracted f rom the complexes, 
probably formed in the complexation process. 

A f te r the thermal degradation o f the free oleic acid, in air at normal pressure, a series o f degradation 
products could be identif ied, especially for the samples degraded at temperatures above lOO^C. These 
compounds belong to the aldehyde class (by oxydation processes), epoxy derivatives and dihydroxy-
acids result ing by epoxydation-hydratation processes. The concentration o f oleic acid in the sample 
degraded at 50°C was approximately 99%, the number and the quantity o f degradation products being 
very small. The concentration o f oleic acid in the samples degraded at 100°C and 1 5 0 X was 95.1% 
and 81.7%, respectively. A small quantity o f elaidic acid ( £ isomer o f oleic acid) o f 8% could be 
identi f ied in the sample degraded at 150°C, probably resulted f rom an addit ion-el iminat ing reaction 
w i th one water molecule. 

In the first ha l f o f the GC chromatogram aldehydes were the main degradation products o f the oleic 
acid ( ident i f ied as corresponding dimethyl-acetals). The higher concentration was determined for 
octanal ( in concentration o f 0.03, 0.16, and 0.18% for the samples degraded at 50, 100, and 150°C, 
respectively). The same variation was observed for nonanal and decanal. For the sample degraded at 
100°C the 9,10-epoxi and 9,10-dihydroxy derivative o f oleic acid were identif ied. 

The excellent protective capacity o f CDs can be observed f rom the GC-MS analyses o f the oleic 
acid/CDs samples degraded in the same conditions. For the oleic acid/aCD sample degraded at 50°C, 
no important degradation products were identif ied, the concentration o f oleic acid (as methyl ester) 
being 99.8%. For the sample degraded at 100°C, the oleic acid (as methyl ester) concentration was 
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97.4%. The main degradation product was malon-aldehyde (identified as acetal, 0.9%). The E isomer 
of oleic acid (elaidic acid) was not identified neither in the samples degraded at 50-100°C, nor in those 
degraded at 150X (Figure 2). 

For the oleic acid/ySCD complex degraded at 50-150°C, small quantities of C6-C9 aldehydes were 
identified, but the concentration of oleic acid was relatively higher (96.5% in both samples degraded at 
50-100°C, and 92.8% in the sample degraded at 150°C; 5.8% of elaidic acid was identified in this 
case). 

t i c : c3 
t i c : 1 < M .is/iM i. > <-> 
(' - n .L 1 < » o »-> 

TIC": D 
I«. : -H > r > < --) 

Figure 2. The superposition of the GC chromatograms for free oleic acid not degraded (black) and degraded at 150°C 
(green), and for the samples corresponding to the oleic acid/aCD complex degraded at 50°C (violet), 100°C (yellow), and 

150°C (cyan), respectively (the KJ range of 2100-2600). 

For the theoretical evaluation of the interaction energy, the most stable fatty acid conformation was 
orientated along to the Z axis, with the hydrophobic moiety of the fatty acid pointed to CD. The best 
docking results were obtained in the case of orientation of the fatty acid conformation to the secondary 
OH-groups of the CDs. The optimized conformations of the complexes indicate the formation of the 
van der Waals bonds between the inner cavity of the CD and the hydrophobic moiety of the fatty acid 
structure and the formation of the //-bonds between the secondary OH-groups of the CD and carbonyl 
or hydroxyl groups from the fatty acid carboxyl (Figure 3). 

Figure 3. Molecular modeling (MM+) of the interaction of the oleic (bolded) with ̂ CD; two representations (along to the 
OXAeft and OZ-right axes) of the optimized conformations of complexes are presented. 

The attempt to correlate the interaction energy obtained by DSC analysis and by molecular mechanics 
calculations conducts to a very good correlational equation, with a correlation coefficient of 0.92. 

= 17.368(±0.933) + 1.457(±0.321).£^^, 

w = 6;r = 0.92;5= 1.62;f =21 
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2.2. Essential oil//?CD nanocapsules (Results and discussion) 
Eighteen essential oil/^CD nanocapsules (caraway, coriander, fennel, dill-Apiaceae family, basil, 
thyme, lavender, marjoram, mint, speaimint, sage-Lamiaceae family, bergamot, lemon, orange-
Rutaceae family, clove, eucalyptus-Myrtaceae family, cinnamomum-Lauraceae family, and rose-
Rosaceae family from Dicotyledonatae botanical class), one essential oii (garlic-Liliaceae family, 
Monocotyledoneae class)/^CD complex, and six bionanocapsules (fir, spruce, turpentine-Pinaceae 
family, juniperus plant, leaf, and fruit-Cupressaceae family) were obtained with good yields of 
55-84%, but only the Apiaceae family (especially the case of caraway essential oii) are presented here. 

The thermogravimetric analysis indicates that the concentration of the Apiaceae family essential oils 
encapsulated was in the range of 7.6% (for the coriander oil/^CD complex) to 9% (for the fennel 
oil/y9CD complex) (Figure 4), comparatively with the pure ^CD analysis, that revealed a mass loss of 
14.1% (up to 200°C), corresponding to 12 water molecules (the pure JSCD are crystallized with water 
molecules). 

conander ess.oil/bCO 
M««Char>g* -7 SB % 

dili ess.oil/bCD 
MasftChange 5̂3% 

fenn«l «M-oU/bCO 
MavOiano* ^ M X 

caraway ess oiM>CO 

pjf-e Deto-cyc,c Je »tn 

Figure 4, TG analysis of the essential oils from Apiaceae family plants/^CD complexes. 

The main components identified in the essential oils from the Apiaceae family plants were the 
oxygenated compounds like (S)-(+)-carvone, linalool and anethol. More than 170 compounds were 
separated by GC analysis of the caraway essential oii (Figure 5), the main compound being carvone 
(47.3%) and limonene (28.4%) (Figure 6). The minor components were a- and )9-pinene, carveole and 
some sesquiterpenes (yS-elemene, yS-cubebene, ^-bourbonene, y-cadinene). In order to evaluate de 
composition of the encapsulated oii, this was recovered in hexane by muhiple extraction (no more than 
four extractions because the fifth one indicate only traces of essential oii compounds by GC-MS 
analysis). The recovered essential oii was analyzed in the same way and the composition was 
compared with that of the raw essential oii (by means of the ratio between the concentrations of 
compounds in the recovered and raw essential oils). Limonene (a hydrophobic monoterpene) was 
encapsulated in higher relative concentration (the concentration in the recovered essential oii) than in 
the raw essential oii, the ratio between these concentrations being 1.9. In the case of carvone, this ratio 
was < 1, probably due to the presence of the carbonyl group (which decrease the hydrophobicity of the 
molecule and the hydrophobic interaction with the inner cavity of the cyclodextrin). 
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Figure 5. The superimposed GC chromatograms of the raw (black) and recovered caraway essenlial oils. 

The multivariate analysis (PCA-principal component analysis) of the GC data (concentration of the 
compounds), both for the raw and recovered essential oils from the Dicotyledonatae and Pinatae 
botanical classes, indicates a good classification of these samples. The Dicotyledonatae class was very 
good classified in the along to the PCI and PC3 components and the Pinaceae class was grouped in the 
upper region, along to the PC2 component (Figure 6). These three principal components explain 95% 
from the variance of the data (73% PCI, 14% PC2 and 8% PC3). Only dual grouping of the raw and 
recovered samples was obtained in the attempt to classify these raw and complexed essential oils (not 
shown). The most important compounds for the classification of the samples are cinnamaldehyde, 
linalyl anthranilate, camphene, anethol for the first principal component (PCI), carvone and carvacrol 
for PC2. 

O O ^ OJO 0J5 0 » O.X 
Clasa_Name_PCA13. X-expl: 73%.14% 

Figure 6, PC2 vs PCI loadings plot for the GC data of the essential oils from the Dicotyledonatae and Pinatae 
botanical classes. 
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CONCLUSION 

• The unsaturated fatty acid/CD complexes were obtained wi th good yields and the DSC analysis 
suggests the formation o f the complex. The DSC analysis also indicates that a part o f the 
encapsulated molecules can be ethanol and water molecules. The peak corresponding to the 
dissociation o f the complex (wi th energy assumed to be equal w i th the interaction energy) has an 
elongated prof i le and the interaction energy is d i f f icu l t to evaluate. The experimental interaction 
energy o f the oleic acid/CD decrease to a half for the linoleic acid/CD and forward for the 
linolenic acid/CD. The same variation can be observed in the case o f the theoretical interaction 
energy evaluated by molecular mechanics calculations. A linear correlation can be observed 
between the experimental and theoretical interaction energies that conf i rm the formation o f the 
fatty acid/CD complexes; 

• Higher relative concentration o f degradation products can be identi f ied in the case o f thermally 
degraded fatty acid samples, the main compounds being aldehydes (malondialdehyde, hexanal, 
heptanal, octanal, nonanal, decanal) resulted by oxidation processes, especially at higher 
temperature. A relatively high concentrations o f the fatty acids were transformed (probably by 
hydration-dehydration processes) to the more stable isomers, most o f them in the case o f samples 
degraded at 100 and 150^C; 

• Very good thermal stabil i ty was observed for fatty acid/a- and y9CD complexes, the relative 
concentration o f the fatty acid recovered f rom the complex being >90% in the most case 
(especially for the oleic and l inoleic acids), comparatively w i th the non-encapsulated samples 
degraded at the same temperatures, where these concentration were lower; 

• The nanoencapsulation o f the essential oils f rom plants belong to the Dicotyledonatae, 
Monocotyledoneae, and Pinatae botanical classes in ^-cyclodextr in was performed wi th good 
yields o f 55-84%. The total encapsulated sample determined by thermogravimetry was in the 
range o f 6.5-11.5%. Probably, a part o f the mass loss is due to the remanent water molecules from 
the cyclodextr in crystal. A competit ive binding can occur between the hydrophobic f lavoring 
compound from the essential oils and ethanol (used in the encapsulation process); 

• The main compounds in the essential oils f rom the Dicotyledonatae botanical class were 
oxygenated compounds (exception for the Rutaceae fami ly essential oils), which are encapsulated 
in relative concentrations in the recovered essential oils close to those f rom the raw ones. A large 
number o f compounds (especially mono- and sesquiterpenes) were observed in the case o f 
essential oils from the Pinatae botanical class, the main compounds being a-pinene and limonene. 
A I I concentrated monoterpenic hydrocarbons were encapsulated in higher relative concentrations 
comparatively w i th the corresponding concentration in the raw essential oils; 

• The complexation o f the essential o i i o f garlic ( f rom Monocotyledoneae class) in ySCD provides a 
product w i th no "gar l i c " odor. The relative concentration o f the unsaturated acyclic sulfur 
compounds in the recovered essential o i i is higher than for the saturated acyclic and cyclic sulfur 
compounds; 

• From the mult ivariate analysis o f the GC data, the botanical classes were clearly classified by 
cinnamaldehyde, l inalyl anthranilate, camphene, anethol, carvone and carvacrol, but the attempt o f 
grouping the raw and recovered essential oils provides only poor classifications. Very good results 
were obtained in the case o f Cupressaceae family, which are clearly grouped in two classes (raw 
and recovered essential oi ls) by a-pinene. 

• These good results obtained for the nanoencapsulation o f the bioactive compounds, recommends 
the CDs (GRAS accepted natural food additives) for the protection o f biomolecules in the 
industrial processes (some attempts were made for the application o f the Rutaceae essential 
oi l /CDs in the pastry industry) and the multivariate PCA methods for HACCP system 
implementation. 
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