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Rezumat
Scopul cercetării a fost de a determina efectul radiaţiei ultraviolete (UV), temperaturii joase
şi a elicitorului (alcool cinamic) izolat şi în combinaţie asupra acumulării metaboliţilor
secundari în agregatele celulare ale calusului obţinut din rădăcina aurie (Rhodiola rosea
L.). Introducerea în mediul de cultivare a alcoolului cinamic, precursorului metaboliţilor
secundari, duce la sporirea acumulării metaboliţilor secundari în celulele agregatelor
calusului. Efectele cele mai semnifi cative asupra compoziţiei şi conţinutului metaboliţilor
secundari acumulate în celulele calusului de R. rosea L. au fost detectate în varianta
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cu aplicarea combinată a radiaţiei ultraviolete (UV), temperaturii joase asociată de
introducerea în mediul de cultivare a alcoolului cinamic. În această variantă se observă
tendinţa de restabilire a spectrului de metaboliţi secundari, care sunt caracteristici pentru
rizomii colectaţi în Munţii Carpaţi, masivul Ineu (România).
 Cuvintele cheie: Rhodiola rosea L., metaboliţi secundari, agregate celulare a calusului.
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Introducere
Plantele, pe lângă valoarea lor estetică, reprezintă sursă inepuizabilă de metaboliţi

secundari, care sunt utilizaţi ca produse farmaceutice, agrochimice, arome, coloranţi,
biopesticide, toxine, aditivi alimentari, etc. [1]. Utilizarea plantelor medicinale drept
sursă naturală de medicamente este tot mai stimulată. Prin urmare, plantele medicinale
au fost vizate pentru colectarea şi distrugerea necontrolată ca urmare a urbanizării,
poluării, păşunatului excesiv şi extinderii suprafeţelor cultivate. Majoritatea
metaboliţilor secundari, farmaceutic importanţi, sunt obţinuţi din plantele spontane sau
cele cultivate. De menţionat, că în plante conţinutul metaboliţilor secundari deseori este
scăzut, totodată el depinzând de faza de dezvoltare şi de condiţiile pedo-climatice de
cultivare. Deşi au fost efectuate nenumărate încercări de sinteză chimică a acestora, în
cele mai multe cazuri metodele elaborate nu au fost rentabile. Prin urmare, producţia
de metaboliţi secundari din plante prin cultivarea plantelor şi sinteza chimică rămân
importante obiective agronomice şi industriale. La sfârşitul anilor 60, tehnologia de
cultivare a culturilor celulare şi a ţesuturilor plantelor a fost prezentată ca o metodă
alternativă, atât pentru studierea, cât şi pentru producerea metaboliţilor secundari
vegetali. Utilizaţi ca produse farmaceutice şi aditivi alimentari, metaboliţii secundari
sunt produşi de culturile celulare vegetale, culturile tisulare sau organele izolate,
precum rădăcini izolate şi rădăcini transgenice obţinute prin procedee biotehnologice
[21]. Cultura calusului sau cultura suspensiilor celulare se utilizează de asemenea pe
scară largă pentru extragerea compuşilor bioactivi sintetizaţi şi acumulaţi în aceste
culturi [24]. Avantajele tehnologiei de cultivare a culturilor celulare, constau în special
pentru mulţi compuşi naturali, care sunt derivaţii unei creşteri lente a plantei sau a unei
sinteze difi cile prin metode chimice, în raport cu domeniul tradiţional de cultivare şi
sinteza chimică [27, 28].

Rădăcina aurie (Rhodiola rosea. L.) este о specie ierboasă multianuală, dioică,
care datorită proprietăţilor sale preţioase, se găseşte în pericol de dispariţie în multe
regiuni ale globului. R. rosea se întâlneşte în fl ora spontană a Asiei de Nord, a Europei
de Nord şi Centrale, inclusiv şi în Munţii Carpaţi din România. Componenţii activi,
caracteristici speciei R. rosea, se acumulează preponderent în rizomi. În extractele
obţinute din această sursă au fost identifi cate substanţele active aparţinând diferitor clase
de compuşi chimici: fenilpropanoizi, feniletanoloizi, proantocianidine, monoterpeni,
fl avonoizi, tanine şi acizi organici [15–19, 22, 25, 26]. S-a demonstrat, că proprietăţile
curative ale speciei menţionate se datorează în mare parte fenilpropanoizilor (rosavin,
rosin, rosarin), rosiridinului, salidrozidului şi p-tirosolului. Din cele circa 200 specii ale
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genului Rhodiola numai specia R. rosea conţine rosavin şi rosarin. Calitatea extractelor
din R. rosea se standardizează prin conţinutul de rosavin şi salidrozid [18]. Salidrozidul
se conţine şi în alte specii din genul Rhodiola, de aceia acest compus nu poate servi în
calitate de marker al speciei R. rosea [13].

În cadrul unui proiect internaţional [23] a fost analizat conţinutul metaboliţilor
secundari din rizomii colectaţi din Munţii Carpaţi (România) şi în cei oferiţi de unii
cultivatori individuali din Ucraina. Analiza comparată a extractelor din ambele surse
a scos în evidenţă că rizomii colectaţi în munţii Carpaţi conţineau aproximativ 6%
de substanţe extractive din masa lor uscată [4-8], iar conţinutul principiilor active
corespundea cu cel al rizomilor colectaţi în munţii Altai [18]. În acelaşi timp, în
extractele din rizomii obţinuţi în condiţii artifi ciale n-au fost detectaţi componenţii
activi, specifi ci pentru specia R. rosea.

Deşi există informaţie că rădăcina aurie se cultivă mai bine de 100 de ani, la ora
actuală plantaţiile de R. rosea practic lipsesc, iar resursele naturale nu pot satisface
cerinţele crescânde ale pieţii. Luând în calcul faptul, că rizomii de R. rosea acumulează
cantitatea maximă de metaboliţi secundari abia la al 4-lea an de cultivare, precum
şi că recolta de rizomi poate fi  compromisă de mai mulţi factori (inclusiv de lipsa
unor prescrieri agrotehnice bine elaborate), noi ne-am propus să accelerăm procesul
de obţinere a metaboliţilor secundari pe cale biotehnologică. Studiul biotehnologic
de transformare a metaboliţilor în cultura calusară de R. rosea in vitro, este foarte
important pentru a determina factorii care infl uenţează acumularea principiilor active la
plantele care cresc spontan. Cercetări similare pentru specia R. rosea au fost efectuate
în Finlanda [11, 12] şi Polonia [14]. Investigaţiile au demonstrat, că adăugarea unor
precursori a metaboliţilor secundari conduce la sporirea acumulării principiilor active
în celulele cultivate in vitro.

Având în vedere specifi cul condiţiilor naturale de creştere a plantelor de R. rosea,
scopul cercetărilor a fost de a determina efectul radiaţiei ultraviolete (UV), temperaturii
joase şi a elicitorului (alcool cinamic) izolat şi în combinaţie asupra acumulării
metaboliţilor secundari.

Materiale şi metode
Materialul vegetal provine din seminţele colectate de la plantele din fl ora

spontană din munţii Carpaţi, masivele Ineu (România) şi Svidoveţ (Ucraina) în luna
august, anul 2005.

Pentru inducerea calusului au fost prelevate frunze de la plantulele sterile de R.
rosea, obţinute din seminţe. Segmentele foliare cu dimensiunea de 0,3-0,5 cm au fost
inoculate pe mediul MS [20]. În literatura de specialitate [9-12, 14] există informaţia că
în condiţiile in vitro biosinteza şi acumularea metaboliţilor secundari se realizează mai
intens în cultura agregatelor celulare cultivate în mediu lichid. Luând în considerare
acest fapt, am decis să inducem şi să menţinem agregate celulare ale calusului în
mediul lichid, utilizând calusul obţinut anterior din plantulele sterile de R. rosea [2, 3].
Fragmente calusare de 1,5-2 g au fost inoculate pe mediul MS suplimentat cu 1,5 mg
l-1 BA (6-benzilaminopurină), 0,5 mg l-1 ANA (acidul α- naftilacetic), 30g l-1 zaharoză,
lipsit de agar. Înainte de autoclavare, valoarea pH-lui a fost ajustată până la 5,8, cu soluţie
de HCl (1N). Vasele de cultivare au fost amplasate pe un giratoriu cu cauciucuri la 120
turaţii/min. Proliferarea calusului a avut loc la temperatura de 260C, fotoperioada de
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16 ore iluminare (intensitatea 1000 lux) şi 8 ore întuneric. Pentru menţinerea viabilităţii
suspensiei celulare, la fi ecare 10 zile de cultivare, alicote de suspensie celulară au fost
transferate in mediu MS proaspăt.

Probele de calus uscat sau rizomi au fost extrase cu metanol într-un raport de 1
: 20, timp de 24 de ore, extractele fi ltrate, iar solventul distilat la presiune redusă.
Separarea şi identifi carea metaboliţilor secundari din probele de agregate celulare şi
rizomi de R. rosea au fost realizate cu ajutorul analizei HPLC-ESI-MS. Rezultatele au
fost obţinute utilizând sistemul Agilent 6500 Series Accurate-Mass Quadrupole Time-
of-Flight (Q-TOF) LC/MS.

Rezultate şi discuţii
În fi gura 1 sunt prezentate rezultatele analizei calitative prin metoda HPLC-MS

al conţinutului metaboliţilor secundari în probele de agregate celulare şi de rizomi
de R. rosea colectaţi din fl ora spontană a munţilor Carpaţi (muntele Ineu, România).
Iniţial, 5 compuşi caracteristici speciei R. rosea (salidrozid, tyrosol, rosavin, rosin şi
rosaridin) au fost studiaţi prin HPLC-ESI-MS, în vederea determinării timpilor de
retenţie, elucidării structurii şi evaluării masei moleculare. Cromatograma extractului
din rizomi Carpatini, înregistrata la λ = 254 nm, este prezentată în fi gura 1 şi conţine
13 semnale bine defi nite.

Figura 1. Cromatograma extractului din rizomi.

Comparând timpii de retenţie obţinuţi pentru extractul din rizomi cu cei ale probelor
martor şi din spectrele de masă (MS) s-a reuşit atribuirea semnalelor care corespund
următorilor compuşi: 1 - acid galic; 2 – salidrozid; 3,4 - 4-methoxy-cinnamyl-(6´-O-
α-arabinopyranosyl)-O-β-glucopyranoside; 5,6 – derivaţi de tipul compuşilor 3,4; 7
– rosarin; 8 – rosavin ; 9 - cinnamyl-(6´-O-β-xylopyranosyl)-O-β-glucopyranoside; 10
– rosiridin; 11 – derivaţi de tipul compuşilor 3,4; 12, 13 – derivaţi de tipul compuşilor
3,4. Timpii de retenţie a compuşilor esenţiali sunt prezentaţi în tabela 1.
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Cromatogramele extractelor din probele de agregate celulare de R. rosea, supuse
anumitor factori de stres (radiaţii UV, temperaturi joase şi elicitor) sunt prezentate în
fi gura 2 (cromatogramele A, B, C, D).

Figura 2. Cromatogramele
extractelor din agregatele celulare
ale calusului, unde A - proba
martor, B - proba supusă radiaţiei
UV, C - proba supusă temperaturii
joase, D - proba supusă acţiunii
radiaţiei UV, temperaturii joase şi
elicitorului.

Se poate observa că în cromatograma extractului din agregatele celulare –
martor (fi g. 2A), este prezent un număr mai mic de semnale de o intensitate redusă în
comparaţie cu proba din rizomi. Este importantă însă prezenţa compuşilor caracteristici
speciei R. rosea, salidrozidul 2 şi rosavinul 8. Infl uenţa temperaturii joase şi prezenţa
alcoolului cinamic în agregatele celulare (fi g. 2C), în afară de salidrozid şi rosavin a
favorizat sinteza altor doi compuşi cum ar fi  componenţii 11, 12 cu m/z=469 si 455,
care conform spectrului de masă pot fi  derivati de tipul 4-methoxy-cinnamyl-(6´-O-α-
arabinopyranosyl)-O-β-glucopyranoside.

Infl uenţa luminii UV şi prezenţa alcoolului cinamic a infl uențat şi mai mult
compoziţia chimică a culturii (fi g. 2B). În cromatogramă mai apare un nou compus 5 cu
m/z= 491 derivat din aceeaşi categorie cu compușii 11 si 12.

Combinaţia celor trei factori: alcool cinamic, radiaţia UV şi temperatura
joasă (fi g. 2D) a favorizat sinteza tuturor compuşilor apăruţi şi în celelalte probe.
De menţionat intensitatea mare a componentului 11 în comparaţie cu ceilalţi.
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Tabelul 1. Timpii de retenţie a compușilor esenţiali extraşi din rizomi şi din probele de
calus de R. rosea separaţi prin HPLC-MS şi detectaţi la λ = 254 nm(fi g.1,2).

№ Denumirea compusului
Timpii de retenţie

Extractul din
rizomi

Extractul din
agregate celulare

1. Acid galic Rt=1.8 min -

2. Salidrozid Rt=2.5 min Rt=2.5 min

3.
4-methoxy-cinnamyl-(6´-O-α-
arabinopyranosyl)-O-β-glucopyranoside Rt=4.2 min -

4.
4-methoxy-cinnamyl-(6´-O-α-
arabinopyranosyl)-O-β-glucopyranoside Rt=5.1 min -

5. Derivat de tipul compusului 3 Rt=8.9 min Rt=8.9 min

6. Derivat de tipul compusului 4 Rt=10.2 min -

7. Rosarin Rt=12.8 min -

8. Rosavin Rt=14.2 min Rt=14.2 min

9.
Cinnamyl-(6´-O-β-xylopyranosyl)-O-β-
glucopyranoside

Rt=14.6 min -

10. Rosiridin Rt=16.2 min -

11. Derivaţi de tipul compuşilor 3,4 Rt=19.3 min Rt=19.3 min

12. Derivaţi de tipul compuşilor 3,4 Rt=24.3 min Rt=24.3 min

13. Derivaţi de tipul compuşilor 3,4 Rt=28.2 min -

Concluzii
Conţinutul principiilor active extrase din rizomii de R. rosea colectaţi din fl ora

spontană a munţilor Carpaţi (muntele Ineu, România), corespunde cu cel al rizomilor
colectaţi în munţii Altai.

A fost demonstrat experimental că temperaturile joase şi radiaţia ultravioletă sunt
factorii importanţi, ce determină acumularea metaboliţilor secundari în agregatele
celulare ale calusului de R. rosea. Utilizarea acestor factori, în combinaţie cu elicitorii,
sporesc conţinutul de metaboliţi secundari în cultura in vitro de R. rosea. În perspectivă
este necesară testarea infl uenţei acestor factori asupra acumulării metaboliţilor secundari
în rizomii plantelor de R. rosea, cultivate în condiţiile artifi ciale.
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