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Rezumat
Scopul cercetărilor a fost elaborarea metodei de izolare a taninurilor din rumeguş de 
stejar – materie primă autohtonă şi elucidarea activităţii lor antibacteriene (Pseudomonas 
aeruginosa, Bacillus subtilis) şi antifungice (Alternaria alternata, A. consortiale, 
Colletotrichum coccodes, Fusarium oxysporum var. orthoceras, F. solani, F. gibbosum 
var. bullatum) în condiţii in vitro. S-a constatat că taninurile inhibă creşterea şi 
dezvoltarea microorganismelor în concentraţii relativ mici, ceea ce denotă oportunitatea 
acestor compuşi pentru protecţia ecologică a plantelor de cultură de diverse bacterioze 
şi micoze.
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Introducere
Taninurile prezintă polifenoli naturali ai plantelor care posedă activităţi toxice 

pronunţate împotriva microorganismelor, motiv pentru care acestea prezintă interes 
sporit în contextul protecţiei plantelor şi sănătăţii umane [3, 16]. Taninurile din scoarţa 
de stejar (Quercus cortex) sunt folosite în ţările din Europa din timpuri medievale, fiind 
aplicate cu succes în tratamentul diferitelor afecţiuni – diareiei, stomatitelor, faringitelor 
şi inflamaţiilor cutanate [7]. În cazul taninurilor extrase din scoarţa de Rhizophora 
apiculata şi separate ulterior în taninuri hidrolizabile şi condensate s-a demonstrat că 
doar cele hidrolizabile manifestă activităţi pronunţate antimicrobiene, fapt confirmat 
de concentraţia minimă de inhibiţie şi bactericidă/fungicidă [14]. S-au înregistrat 
date şi despre proprietăţile antibacteriene (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus) ale taninurilor condensate, izolate din diverse specii de plante 
lemnoase. De menţionat că la aplicarea concentraţiilor înalte ale extractelor taninice, 
zonele de inhibiţie au variat, funcţie de specia de plantă din care s-au izolat, ceea ce 
denotă că sursa de obţinere şi concentraţia compuşilor prezintă factori definitorii ai 
activităţii antimicrobiene a taninurilor [18, 19]. 

Conform unor concepţii moderne, existenţa şi funcţionalitatea comunităţilor 
microbiene se datorează structurilor, reţelelor complexe implicate în comunicarea 
intercelulară prin molecule mici, specializate [21]. Comunicarea intermicrobiană, 
dependentă de densitate (QS – Quorum Sensing) a fost stabilită la circa 450 de specii 
bacteriene gram-negative, aceasta fiind mediată de sistemele de formare şi recepţie a 
homoserinlactonilor [22]. Elaborarea sistemelor eficiente de dirijare a QS, la moment, 
este considerată o nouă strategie de management al proceselor infecţioase [11].

În legătură cu faptul că la baza efectelor terapeutice ale taninurilor stau 
proprietăţile antimicrobiene, este relevantă descoperirea recentă conform căreia, 
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unul din mecanismele de bază al acestor compuşi fenolici constă în activitatea anti-
corum sensing a taninurilor [7]. Activitatea antimicrobiană a taninurilor este atribuită 
inactivării adeziunilor microbiene, enzimelor şi proteinelor de transport din membrana 
celulară [6, 13]. De menţionat că mecanismul major al acţiunii taninurilor este considerat 
capacitatea acestora de a lega hidrogenul grupelor polihidroxifenolice disponibile, 
cu unele proteine, în special a celor bogate în prolină. În felul acesta, joncţiunile 
intercelulare polivalente sunt afectate de fenomenele de precipitare şi agregare  
[2, 4], datorită faptului că taninurile se pot combina cu proteinele formând complecşi 
stabili macromoleculari de 500 ... 3000 kD [14]. În acest context, este interesant 
faptul că anumite taninuri hidrolizabile (ellagitanine) – vescalagina şi castalagina, 
izolate pentru prima dată din planta medicinală Conocarpus erectus, au prezentat  
proprietăţi anti-QS [17].

 Culturile agricole, în evoluţia creşterii şi dezvoltării plantelor sunt afectate de 
multipli patogeni fungici care compromit uneori destul de sever potenţialul biologic 
al plantei, aducând pierderi economice severe în perioada pre- şi postrecoltare. Printre 
aceşti patogeni pot fi menţionaţi fungii necrotrofi Alternaria spp., Fusarium spp., 
Colletotrichum spp., care în condiţiile Republicii Moldova sunt răspândiţi pe larg la 
majoritatea culturilor agricole [9, 10, 15]. Sunt destul de răspândite în lume, la diverse 
culturi şi bacteriozele provocate de Pseudomonas aeruginosa şi Bacillus subtilis [1].

În legătură cu faptul că în ultimul timp, tot mai des se menţionează despre 
consecinţele nedorite ale pesticidelor la combaterea diferitelor maladii la plante 
–sub aspect ecologic şi toxico-alimentar, atenţia specialiştilor din agricultură este 
orientată spre aplicarea măsurilor alternative de protecţie a plantelor, care presupun 
implicarea substanţelor naturale cu efecte antimicrobiene, dintre care fac parte  
şi taninurile [5, 12]. Studiul literaturii de specialitate precum şi analiza potenţialului 
spaţiului geografic autohton ne-a motivat ca din multitudinea de surse naturale ce conţin 
taninuri în diferite cantităţi să selectăm rumeguşul de la întreprinderile de prelucrare a 
lemnului în calitate de sursă de compuşi fenolici. 

Scopul cercetărilor a constat în eficientizarea metodei de extragere a compuşilor 
fenolici din materie primă autohtonă, stabilirea proprietăţilor fizico-chimice şi aprecierea 
activităţii antimicrobiene ale acestora. 

Material şi metode
Material. În calitate de materie primă vegetală pentru obţinerea taninurilor a 

servit rumeguşul de stejar de la întreprinderile de prelucrare a lemnului din Republica 
Moldova. Testarea activităţii antimicrobiene a taninurilor s-a efectuat asupra bacteriilor 
Pseudomonas aeruginosa (gram-negativă), Bacillus subtilis (gram-pozitivă) şi fungilor 
necrotrofi Alternaria alternata, A. consortiale, Fusarium oxysporum var. orthoceras 
(F.o.o.), F. solani şi F. gibbosum var. bullatum (F.g.b.), Colletotrichum coccodes 
izolate din plante cu simptome de maladie.

Metode de extragere a taninurilor. Pentru obţinerea extractelor din materialul 
vegetal s-au folosit metoda statică (macerare şi scurgere periodică) şi metoda dinamică 
(extracţie în câmp ultrasonic). La stabilirea parametrilor optimi ai procesului de 
extragere s-a ţinut cont de o serie de factori: concentraţia solventului, raportul produs 
vegetal : solvent, durata de extracţie.

Extragere prin agitare mecanică. Iniţial, materia primă vegetală a fost pregătită 
pentru extracţie – uscarea la temperatura camerei şi îndepărtarea impurităţilor mecanice). 
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La produsul vegetal cântărit s-a adăugat solventul (alcool etilic în concentraţiile de 50 
şi 70%) în raportul masă/volum de 1:10 şi 1:5, care apoi s-a lăsat la agitare mecanică 
timp de 24 ore la temperatura camerei (procedura s-a realizat în trei etape succesive). 
Extrasele obţinute au fost unificate şi concentrate prin distilare la rotavaporul produs 
de compania Heidolph Instruments GmbH & Co. KG (Germany). Produsul obţinut s-a 
uscat la temperatura de 45oC.

Extragere în câmp ultrasonic. Produsul vegetal, pregătit pentru extracţie şi cântărit 
în raport de 1:10 şi 1:5 cu solvent (alcool etilic în concentraţiile de 50 şi 70%), a fost 
suspendat într-o baie cu apă şi supus tratamentului cu ultrasunete timp de 30 minute la 
temperatura camerei (procedura s-a realizat în trei etape succesive). Extrasele au fost 
unificate, concentrate prin distilare la rotavapor şi uscate la temperatura de 45oC.

Determinarea conţinutului total de compuşi polifenolici. Pentru determinarea 
conţinutului total de compuşi polifenolici s-a utilizat metoda spectrofotometrică cu 
reactivul de culoare Folin-Ciocalteu [20]. La 0,15 mL probă de analizat s-au adăugat 
0,35 mL de reagent Folin-Ciocalteu (F-C) diluat cu apă (1:10). După 4-6 minute de 
contactare s-au adaugat 1,4 mL de Na2CO3 de 0,8 M, apoi materialul s-a menţinut timp 
de 30 min la întuneric. Ulterior, s-a înregistrat absorbanţa soluţiei la lungimea de unda 
765 nm, la aparatul Jenway UV/Vis 6505. Proba a fost examinată prin comparare cu 
mostra martor – soluţia etanolică de 50%. 

Determinarea conţinutului total de grupări funcţionale acide. Tehnica 
potenţiometrică este larg utilizată la evaluarea conţinutului total de grupări functionale 
acide (CTGFA). Pentru determinarea CTGFA – carboxilice şi fenolice (Ctotal), a fost 
utilizată metoda Boehm, calculele fiind efectuate conform ecuaţiei: 

în care Cn(NaOH) – concentraţia normală a soluţiei de hidroxid de sodiu, 0,05 
mol/L; Cn(HCl) - concentraţia normală a soluţiei de acid clorhidric 0,05 mol/L;  
V1 – volumul soluţiei de hidroxid de sodiu 0,05 mol/L, ml; V2 - volumul soluţiei de acid 
clorhidric 0,05 mol/L, ml; m – masa probei, g.

Testări fitopatologice. Bacteriile P. aeruginosa şi B. subtillis au fost cultivate pe 
geloză peptonată, suplimentată cu taninuri în concentraţiile 0,700; 0,035; 0,017; 0,085%. 
Screening-ul activităţii antifungice a taninurilor s-a efectuat prin suplimentarea acestora 
în concentraţiile de 0,25; 0,025 şi 0,0025% la mediul nutritiv PDA (Potatoes Dextrosis 
Agar), aprobat pentru cultivarea fungilor necrotrofi [12]. În calitate de martor a servit 
mediul PDA fără taninuri. În centrul cutiei Petri cu mediu solidificat, s-a însămânţat 
discul de miceliu cu diametrul de 5 mm după care cutiile au fost menţinute la temperatura 
23-24ºC. Creşterea coloniilor s-a înregistrat în zilele 4, 6 şi 10. Experienţa s-a efectuat 
în 6 repetiţii. Datele obţinute au fost prelucrate în pachetul de soft STATISTICA 7.

Rezultate şi discuţii
Metoda de tratare. În scopul stabilirii condiţiilor optime de extragere a unei cantităţi 

maxime de compuşi polifenolici din rumeguşul de la întreprinderile de prelucrare a 
lemnului au fost utilizate metoda de agitare mecanică şi metoda de tratare cu ultrasunet. 
Analiza rezultatelor obţinute ne permite să constatăm că cantitatea totală de compuşi 
polifenolici extraşi din materia primă cercetată nu depinde esenţial de metoda de 
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extragere. Randamentul extragerii compuşilor polifenolici constituie 7,01% prin 
agitare mecanică şi 7,95% prin tratare cu ultrasunet. Pentru a obţine în supernatant o 
cantitate cât mai înaltă de polifenoli, s-a utilizat totuşi metoda de extragere asistată de 
ultrasunet, deoarece este o metoda mult mai rapidă (3 cicluri a câte 30 min) comparativ 
cu metoda de agitare mecanică (3 cicluri a câte 24 ore) şi are un randament mai mare de  
extragere a compuşilor. 

Concentraţia solventului. Cercetările referitoare la influenţa concentraţiei 
solventului utilizat pentru extragere asupra conţinutului total de compuşi polifenolici 
extraşi ne-au permis să stabilim că este oportună utilizarea concentraţiei solventului de 
50%, economic mai avantajoasă care permite obţinerea aproximativ aceleiaşi cantităţi 
de compuşi polifenolici ca şi în cazul utilizării solventului cu concentraţia de 70 %.

Raportul masă de produs vegetal : solvent. Studiul influenţei raportului masa (g) de 
produs vegetal şi volum (mL) de solvent utilizat pentru extragerea unui conţinut maxim 
de compuşi polifenolici a arătat că raporturile 1:5 şi 1:10 sunt optimale. Conform 
datelor obţinute, nu se observă o influenţă semnificativă a volumului de solvent utilizat 
pentru extragere asupra valorii conţinutului total de compuşi extraşi. Pentru cercetările 
ulterioare s-a decis utilizarea raportului 1:5 – masă de produs vegetal/volum de solvent. 
Astfel, pentru extragerea unui conţinut maximal de compuşi polifenolici din rumeguşul 
de la întreprinderile de prelucrare a lemnului a fost selectată metoda de extragere a 
substanţelor bioactive în câmp ultrasonic timp de 30 min, la temperatură controlată, 
în raportul 1:5 produs vegetal/solvent, utilizând în calitate de solvent alcoolul etilic cu 
concentraţia de 50%.

Determinarea conţinutului total de grupări funcţionale acide (carboxilice şi 
fenolice). S-au efectuat titrări acido-bazice ale soluţiilor cu concentraţiile de 1% pentru 
compuşii noi şi compuşii de referinţă. Rezultatele obţinute au demonstrat că conţinutul 
total de grupări funcţionale acide – carboxilice şi fenolice (mg-ech/g), determinat în 
soluţiile apoase de 1%, calculat per g de preparat solid de extract din rumeguş de stejar 
este egal cu 2,48 mg-ech/g.

Testarea activităţii antimicrobiene. S-a constatat că taninurile izolate din stejar, în 
concentraţiile 0,017 şi 0,07% inhibă totalmente creşterea bacteriilor P. aeruginosa şi 
B. subtilis (Fig. 1).

A B
Figura. 1. Activitatea antibacteriană a taninurilor izolate din rumeguş de stejar.  

A – Pseudomonas aeruginosa, B – Bacillus subtilis, unde; 1-0,07%; 2- 0,035%;  
3- 0,017%; 4-0,008%.
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Datele obţinute în cadrul screening-ului antifungic au demonstrat că taninurile 
obţinute din rumeguş de stejar influenţează creşterea şi dezvoltarea fungilor aflaţi în 
studiu, acţiunea fiind însă determinată de concentraţia compusului, specia de fungi, 
durata creşterii acesteia pe mediul nutritiv (Tabelul 1). 

Cea mai pronunţată putere de inhibiţie a taninurilor s-a manifestat în varianta 
“0,25%”. Astfel, în ziua 4-a de creştere, diametrul coloniilor fungilor A. alternata,  
A. consortiale, F. o.o., F. solani, F. g.b., C. coccodes s-a diminuat cu 18,2; 27,3; 11,2; 
28,9; 35,0; 13,7%, respectiv, în comparaţie cu coloniile din varianta martor. 

Tabelul 1. Influenţa taninurilor extrase din rumeguş de stejar asupra creşterii liniare 
a coloniilor de fungi fitopatogeni.

Fung Variantă, 
%

Ziua 4 Ziua 6 Ziua 10

x±mx, cm % la martor x±mx, cm % la martor x±mx, cm % la martor

A. 
alternata

Martor 2,6±0,2 - 3,6±0,4 - 5,0±0,5 -

0,25 2,2±0,1* 81,8 2,8±0,1* 78,0 4,4±0,6 87,5

0,025 2,6±0,1 98,9 3,7±0,2 101,4 5,2±0,3 104,0

0,0025 2,6±0,1 99,6 3,3±0,3 90,4 4,1±0,5 79,7

A. 
consor-

tiale

Martor 2,9±0,2 - 3,0±0,2 - 3,4±0,2 -

0,25 2,1±0,2* 72,7 2,8±0,1 93,9 4,0±0,3 118,5

0,025 2,5±0,1 86,4 3,3±0,2 111,8 4,1±0,4 120,0

0,0025 3,1±0,2 104,8 3,4±0,3 115,2 3,9±0,3 114,1

F. o.o.

Martor 2,5±0,2 - 3,3±0,2 - 5,3±0,2 -

0,25 2,2±0,1 88,8 3,0±0,1 90,6 4,8±0,4 90,6

0,025 2,6±0,1 103,2 3,3±0,1 100,0 5,3±0,1 99,8

0,0025 2,7±0,2 106,4 3,6±0,2 109,1 5,8±0,2 109,3

F. solani

Martor 2,0±0,2 - 2,8±0,2 - 3,6±0,2 -

0,25 1,5±0,1 71,1 2,0±0,1* 70,7 2,9±0,1* 79,3

0,025 1,9±0,1 94,6 2,6±0,1 93,9 3,8±0,3 105,2

0,0025 2,0±0,2 100,0 2,8±0,2 98,2 3,9±0,2 107,7

F. g.b.

Martor 3,2±0,1 - 4,3±0,1 - 5,3±0,2 -

0,25 2,1±0,10 65,0 3,4±0,2* 78,3 5,8±0,1 108,8

0,025 3,2±0,1 97,8 4,3±0,2 100,7 6,7±0,3* 125,1

0,0025 3,8±0,1* 116,4 4,8±0,2 112,2 6,8±0,4* 126,4

C. coc-
codes

Martor 4,0±0,3 - 4,9±0,4 - 6,4±0,4 -

0,25 3,5±0,1 86,3 5,3±0,1 107,8 8,3±0,2* 129,0

0,025 5,2±0,4 128,3 8,7±0,1* 179,1 9,0±0,0* 139,7

0,0025 5,2±0,3* 128,8 8,5±0,3* 175,0 8,8±0,1* 136,8

*- deosebire veridică de martor (p≤0,05).

De menţionat că în cazul fungilor F.o.o. şi C. coccodes diferenţele n-au 
avut suport statistic (p>0,05). S-a observat că la a 6-a zi de creştere a fungilor, se 
micşorează diferenţa între varianta martor şi varianta cu taninuri în concentraţia 
0,25%. Inhibare cu suport statistic (p<0,05) s-a constatat în cazul fungilor A. alternata,  
F. solani şi F. g.b.:-22,0; -29,3 şi -21,7%, comparativ cu varianta martor. În a 10-a 
zi de creştere, inhibare autentică s-a constatat în cazul fungului F. solani: - 20,7% 
faţă de martor (p<0,05). Creşterea coloniilor de C. coccodes a fost, însă, stimulată cu  
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29,0 ... 39,7% în concentraţiile 0,0025 ... 0,25%. Datele demonstrează că în procesul 
de creştere a fungilor are loc adaptarea acestora la prezenţa taninurilor. Este interesant 
de menţionat că deşi în cazul fungului C. coccodes s-a înregistrat stimularea creşterii 
coloniilor în zilele 6 şi 10, s-au observat şi anumite particularităţi de creştere a acestuia 
pe mediu cu taninuri care constau în faptul că miceliul înainta pe mediu crescând  
neuniform (Fig. 2). 

Figura. 2. Influenţa taninurilor din rumeguş de stejar asupra fungului Colletotrichum 
coccodes în evoluţia creşterii şi dezvoltării miceliului.

Astfel, la ziua 6-a coloniile aveau o creştere puternic ondulată pe mediul 
cu 0,25%taninuri şi mai puţin ondulată – în varianta cu o cantitate mai mică de 
taninuri – 0,025%. La ziua 10-a, fungul în varianta cu taninuri, în special, la primele  
2 concentraţii a format multiple scleroţii – nişte structuri durabile care prezintă agregări  
dense de miceliu. 
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Conform unor date, scleroţiile manifestă o largă variabilitate morfologică şi, de 
rând cu capacităţile înalte de supravieţuire, mai au o mare importanţă în calitate de 
sursă de infecţie. Destul de frecvent, ecologia multor fungi este dificil de elucidat în 
lipsa cunoaşterii biologiei formaţiunilor sclerotice. Majoritatea scleroţiilor se păstrează 
în formă latentă, pasivă în sol, pe resturi vegetale pentru luni de zile, astfel rezistând 
atacului din partea unor bacterii, fungi, nevertebrate [20]. Mecanismele care asigură 
capacitatea de supravieţuire a scleroţiilor în sol sunt destul de incerte, dar este bine 
cunoscut faptul că majoritatea acestora conţin substanţe biologic active [8], motiv 
pentru care scleroţiile pot servi ca sursă de obţinere a multor compuşi cu acţiune  
antibacteriană şi antifungică.

Din atare motiv, considerăm că deşi taninurile din stejar au manifestat acţiune 
inhibitorie asupra creşterii coloniilor de C. coccodes doar în primele zile în concentraţia 
0,025%, formarea scleroţiilor în calitate de structuri de supravieţuire, denotă că 
compuşii suplimentaţi la mediul nutritiv prezintă un mediu nefavorabil pentru creştere 
şi, în special, dezvoltare, iar formarea scleroţiilor este o reacţie de apărare.

 Concluzii
Condiţiile optime de extragere a compuşilor polifenolici din rumeguşul de 

stejar sunt: acţiunea câmpului ultrasonic timp de 30 min la temperatură controlată, 
raportul produs vegetal : solvent – de 1:5, utilizarea în calitate de solvent  
alcoolul etilic de 50%.

Taninurile izolate din materie primă autohtonă – rumeguş de stejar manifestă 
în condiţii in vitro activităţi antibacteriene (Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 
subtilis) în concentraţiile 0,017; 0,035% şi antifungice (Alternaria alternata,  
A. consortiale, Colletotrichum coccodes, Fusarium oxysporum var. orthoceras, F. solani,  
F. gibbosum var. bullatum) în concentraţiile 0,25; 0,025; 0,0025%, ceea ce denotă 
oportunitatea acestor compuşi în protecţia ecologică a plantelor de cultură de diverse  
bacterioze şi micoze.
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