
Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017

43

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017

FIZIOLOGIA ŞI SANOCREATOLOGIA

CORELAȚIA CONȚINUTULUI POLIFENOLILOR CU 
ACTIVITATEA ANTIRADICALICĂ ALE PROPOLISULUI, 

POLENULUI ȘI MIERII 
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Derjanschi Valeriu, Novac Mihai

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie al Academiei de Științe a Moldovei

Rezumat
În vederea elucidării potențialului sanogen al propolisului, polenului și mierii ‒ produse 
apicole cel mai frecvent utilizate în scopuri curative, a fost investigată corelația dintre 
conținutul total al polifenolilor și activitatea antiradicalică a acestora. S-a stabilit că 
potențialul antioxidant al apiproduselor studiate în mare parte depinde de conținutul 
polifenolilor ce determină activitatea antiradicalică a acestora. Datele obținute ne permit 
să afirmăm despre posibilitatea utilizării direcționate a varietăților de apiproduse descrise 
în elaborarea de noi remedii sanogene cu conținut și proprietăți predeterminate și acțiune 
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Introducere
Studiul substanţelor cu activitate antioxidantă din diverse produse naturale şi 

relevarea mecanismelor de acţiune ale acestora prezintă interes pentru sanocreatologie 
– știința despre formarea și menținerea dirijată a sănătății omului în conformitate cu 
condițiile de activitate și de trai – în aspectul elaborării produselor sanogene cu proprietăți 
predeterminate și acțiune direcționată, drept alternativă medicaţiei farmacologice. 
Elaborarea acestora în primul rând trebuie să se bazeze pe prospecțiunea produselor 
naturale, care deja se utilizează în scopuri terapeutice, prin modelarea conținutului și 
proprietăților componentelor lor active în aspect sanocreatologic.

Produsele apicole, precum mierea, propolisul și polenul sunt remedii terapeutice 
naturiste întrebuințate de către om pe parcursul a sute și mii de ani. Cercetările din 
ultimele decenii au relevat că proprietățile sanogene ale acestora sunt determinate, în 
cea mai mare parte, de conținutul substanțelor cu rol antioxidant – enzime, aminoacizi, 
acizi organici, polifenoli, flavonoide, vitamine etc. [10, 24]. Totuși, cei mai importanți 
antioxidanți din apiproduse sunt fenolii și polifenolii. Se știe că polifenolii din 
plante reprezintă o clasă importantă de substanțe atât pentru funcționarea normală a 
organismului vegetal, cât și în aspectul utilizării lor în scopuri nutriționale și curative 
[35]. Capacitatea antioxidanta a polifenolilor este determinată: de proprietățile redox ce 
permit acestora de a acționa ca agenți reducători, donori de hidrogen și singlet de saturare 
cu oxigen [27, 29, 30]; de posibilitatea de a forma compuși chelați cu metalele [39], de 
a reacționa cu radicalii liberi și substanțele genotoxice sau carcinogenice [8, 12] și este 
considerată a fi mult mai mare decât a vitaminelor esențiale, contribuind semnificativ 
la efectele sanogene manifestate de către produsele naturale în care se conțin [21].  
De asemenea, polifenolii au proprietatea de a lega și precipita macromoleculele proteice, 
carbohidrații și enzimele digestive [35].

Concentraţia totală a fenolilor în produsele apicole depinde mult de sursa florală, 
locul de unde este colectat nectarul şi polenul. Polenul însăși reprezintă o sursă primară 
de polifenoli, în special flavonoide. Însă activitatea antioxidantă a polenului colectat 
de albine, poate fi asigurată nu numai de compușii fenolici, dar și de alte substanțe 
din compoziția sa precum aminoacizii, vitaminele etc. [15]. În compoziția polenului 
colectat de albine au fost identificate circa 250 de substanțe [34].

S-a stabilit că compoziția chimică (polifenolii, terpenoizii, steroizii și aminoacizii) 
a propolisului – apiprodus, ce provine de la rășinile vegetale colectate de către albine 
Apis mellifera de la diferite plante variază în dependență de regiune și speciile 
dominate de plante [18, 43]. În Europa sursa vegetală principală de propolis este plopul  
Populus nigra, în Rusia – mesteacănul Betula verrucosa. Dintre compușii fenolici în 
propolisul din țările europene predomină flavonoidele și acizii fenolici, ce reprezintă 
circa 10-15% din greutate [3, 4].
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De asemenea, fenolii şi polifenolii sunt unele dintre cele mai importante substanţe 
din mierea naturală care, pe lângă enzime, acizi organici, aminoacizi, produse ale 
reacţiei Maillard, acidul ascorbic, carotenoizi, îi atribuie activitatea antioxidantă [19]. 

S-a stabilit că consumul produselor naturale cu conținut ridicat de antioxidanți de 
origine fenolică este asociat cu riscul redus de boli cardiovasculare și a unor maladii 
cronice [20, 35]. 

Reieșind din corelația dintre conținutul polifenolilor în diverse produse naturale 
şi activitatea lor antioxidantă cu efectele curative ale acestora, scopul lucrării date a 
constat în relevarea corelației conținutului de polifenoli şi activităţii antiradicalice în 
produsele apicole: propolis, polen și miere. 

Materiale și metode de cercetare
În studiu au fost investigate trei tipuri de polen – de salcâm, poliflor și de floarea-

soarelui și trei tipuri de miere – de salcâm, de tei și de floarea-soarelui, cel mai frecvent 
întâlnite pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, au fost analizate probele de 
propolis pe bază de apă și alcool. Mostrele de polen, miere şi propolis au fost colectate 
din zona de Centru a țării.

Pentru determinarea proprietăţilor antioxidante și conținutului polifenolilor în 
probele luate în studiu au fost preparate extracte de propolis pe bază de etanol (70%) și 
pe bază de apă, extract de polen pe bază de etanol (60%). Probele au fost depozitate în 
vase speciale de sticlă la temperatura de 4°C la întuneric până la efectuarea analizelor. 
Soluțiile de miere (10%) au fost preparate imediat înainte de efectuarea analizelor.

Conţinutul total de fenol a fost determinat cu ajutorul reactivului Folin-Ciocalteu, 
iar rezultatele au fost exprimate ca mg acid galic/ kg de mostră, folosind curba de 
etalonare a acidului galic, în limita concentraţiilor de la 0,2 până la 1,2 mg/ml  
(Figura 1). 

Figura 1. Graficul de 
calibrare a acidului galic [44].

Pentru determinarea activității antioxidante se utilizează diverse metode, atât 
enzimatice, cât și neenzimatice. Dintre metodele neenzimatice, mai frecvent aplicate 
sunt cele indirecte precum DPPH•, ABTS+, FRAP, și directe – metoda ORAC. Metoda 
DPPH• [9] este pe larg utilizată pentru alegerea preliminară a substanțelor capabile de a 
capta speciile active de oxigen și reflectă conținutul antioxidanților în probele analizate. 
Metoda spectrofotometrică cu radical liber DPPH• (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) se 
bazează pe diminuarea absorbanţei radicalului în prezenţa antioxidanţilor. Activitatea 
antiradicalică a fost exprimată ca procent de reducere a DPPH• (AA, %):
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unde: A0 – absorbanţa soluţiilor DPPH• în momentul de timp t = 0 s; 
A30 – absorbanţa soluţiilor DPPH• după 30 de minute.
Valoarea joasă A30 în extractul cercetat indică o activitate antioxidantă sporită.

Rezultate și discuții
Conținutul polifenolilor și activitatea antiradicalică a propolisului. Calitatea 

propolisului, activitatea biologică înaltă și variată (antibacterială, antiiflamatorică, 
antioxidantă, hepatoprotectivă și tumoricidă) a lui este determinată de profilul 
polifenolic al acestuia, în special de conținutul acizilor fenolici și flavonoidelor [28]. 
Deși propolisul din diferite regiuni ale lumii are compoziție diferită a polifenolilor,  
s-a stabilit că proprietățile farmacologice ale lui sunt identice [33].

Analiza conținutului polifenolilor în extractul alcoolic și apos al propolisului a 
evidențiat o cantitate extrem de mare în extractul alcoolic spre deosebire de cel pe bază 
de apă (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Conținutul total al polifenolilor în extractul alcoolic și apos al propolisului.
Denumirea probei Conţinutul total de polifenoli, mgacid galic/g

Extract de propolis pe bază de alcool 373,35±0,09
Extract de propolis pe bază de apă 67,14±0,18

Datele obținute încă odată demonstrează faptul că propolisul conține o cantitate 
semnificativă de polifenoli, ceea ce le conferă proprietăți biologice remarcabile, utilizate 
în scopuri terapeutice [6, 41, 43]. Deși, în literatura de specialitate se aduc dovezi 
convingătoare despre potențialul fiziologic înalt al soluțiilor apoase de propolis [6, 45], 
date obținute în acest studiu demonstrează elocvent superioritatea extractului alcoolic 
al propolisului comparativ cu cel apos în ceea ce privește conținutul de polifenoli. 
Deoarece în extractul alcoolic a fost depistată o cantitate mai mare de polifenoli, putem 
presupune că alcoolul etilic este un mai bun solvent pentru extracția componentelor 
active din propolis. Obținerea extractului apos de propolis este mai dificil și prevede 
crearea unor condiții speciale (pe baia de apă), în scopul izolării cât mai depline a 
compușilor cu activitate antioxidantă. 

În diverse studii a fost relevată corelația pozitivă dintre compoziția polifenolilor cu 
potențialul antioxidant înalt al preparatelor de propolis [18, 31]. Activitatea antioxidantă 
a compuşilor fenolici se datorează structurii chimice a acestora şi se manifestă prin 
diferite mecanisme. Pentru determinarea activităţii antioxidante a unei substanţe 
de regulă se folosesc mai multe metode, precum analiza FRAP, DPPH•, ABTS.  
În lucrare am utilizat metoda de determinare a activităţii antiradicalice cu ajutorul 
radicalilor liberi DPPH•, ce se foloseşte pentru a detecta abilitatea compuşilor 
hidrosolubili ce acţionează drept captatori ai radicalilor liberi. Metoda DPPH•, de 
asemenea, este frecvent utilizată deoarece potenţialul antioxidant al produselor apicole 
este direct asociat cu conţinutul polifenolilor şi flavonoidelor [6]. 
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Activitatea antiradicalică a propolisului, determinată cu ajutorul radicalilor liberi 
DPPH• a relevat capacitatea antioxidantă înaltă a acestui produs atât în extractul pe 
bază de etanol, cât și în cel pe bază de apă (Figura 2). 

Activitatea mai înaltă a extractului alcoolic se datorează, după cum a fost menționat 
mai sus, capacității alcoolului de a dizolva substanțele de natură lipidică, ceea ce 
presupune extragerea mai multor molecule antioxidante. Deși în extractul apos al 
propolisului nu a fost posibil de a extrage pe deplin substanțele polifenolice, acesta 
manifestă o activitate antiradicalică nesemnificativ mai mică în comparație cu extractul 
etanolic, diferența constituind doar 3,8% (Figura 2). 

Extractul etanolic de propolis este cel mai frecvent utilizat în cercetările referitor 
la propolis, spre deosebire de extractul apos de propolis ce este studiat mai rar, deși 
constituenții acestuia au o activitate antioxidantă destul de mare, ceea ce reiese și din 
cercetările noastre [6, 45]. 

Figura 2. Corelarea conținutului total al polifenolilor (mgacid galic/g) cu activitatea 
antiradicalică (%) în extractul alcoolic și apos al propolisului.

De asemenea, s-a stabilit că soluția apoasă de propolis la fel posedă activitate 
antimicrobiană, antioxidantă relevantă, imunomodulatoare, iar ca inductor de apoptoză, 
conferă acțiune antitumorală și este mai inofensivă. Recent a fost stabilit potențialul 
imunomodulator al extractului apos al propolisului și cel de protector față de bacteriile 
gram-negative [6, 43]. Asemenea proprietăți are și extractul alcoolic al propolisului, 
ceea ce face posibilă aplicarea ambelor soluții în profilaxia și tratamentul diverselor 
afecțiuni, în special ale pielii, cavității bucale, ale tractului gastrointestinal, ale unor 
tumori [41, 43]. Se consideră că mecanismul de acțiune al propolisului se realizează 
prin activarea macrofagilor [6, 42, 45]. S-a demonstrat capacitatea antioxidantă a 
propolisului în inhibarea prostaglandinelor proinflamatorii, agregării și formării de 
tromboxane induse de către acidul arahidonic [6, 41, 42, 43, 45], dovedind proprietățile 
imunomodulatoare ale extractului alcoolic și apos al propolisului. 

Conținutul polifenolilor și activitatea antiradicalică a polenului. Proprietățile 
bioactive ale extractului de polen pot varia în dependență de solventul folosit pentru 
izolarea componenților activi. Cel mai frecvent se folosește etanolul pentru a extrage 
polifenolii din polen [12]. În studiul efectuat s-a utilizat soluție de etanol de 60%. Datele 
referitor la conținutul polifenolilor în polenul de salcâm, poliflor și de floarea-soarelui 
sunt prezentate în Tabelul 2. 
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Tabelul 2. Conținutul total al polifenolilor în polenul de salcâm, poliflor și de  
floarea-soarelui.

Denumirea probei Conţinutul total de polifenoli, mgacid galic/g

Polen de salcâm 25,39±0,01
Polen poliflor 23,61±0,03
Polen de floarea-soarelui 17,21±0,04

Rezultatele obținute au demonstrat un conținut mai mare al polifenolilor în polenul 
de salcâm, deși conform datelor din literatura de specialitate se consideră că polenul 
poliflor este mai bogat în substanțe fenolice. Reieșind din faptul că studiul polifenolilor 
în polen este utilizat cel mai frecvent pentru stabilirea sursei botanice de origine a 
acestuia, putem presupune că în polenul de salcâm, pe lângă sursa de bază, adică 
salcâmul, poate să fie și polen de la alte specii botanice, ceea ce conferă o cantitate 
sporită de polifenoli. Polenul colectat de către albine conține cantități semnificative 
de substanțe polifenolice, în special, flavonoide, care sunt considerate principalele 
ingrediente din polen ce pot fi utilizate în stabilirea standardului de calitate în relație cu 
proprietățile lor nutriționale și fiziologice și în controlul calității preparatelor comerciale 
de polen [5, 14, 25,]. 

Astfel, compoziția și cantitatea polifenolilor din polen poate varia în dependență 
de originea botanică și geografică și de specia plantei, condițiile mediului și de vârsta 
plantei [15, 29, 32]. 

Determinarea activității antiradicalice a mostrelor de polen s-a efectuat pe aceleași 
principii ca și la mostrele de propolis. Analiza rezultatelor obținute a relevat o activitate 
antiradicalică mai mare a polenului de salcâm și poliflor în comparație cu cel de floarea-
soarelui (Figura 3). 

Polenul ca și propolisul manifestă activitate antioxidantă destul de înaltă.  
Această capacitate se datorează în mare parte paternului cantitativ și calitativ al 
polifenolilor [29]. Datele obținute în investigațiile noastre au demonstrat clar corelarea 
activității antiradicalice cu conținutul total al polifenolilor din probele de polen  
analizate (Figura 3). 

Figura 3. Corelarea conținutului total al polifenolilor (mgacid galic/g) cu activitatea 
antiradicalică (%) în extractele alcoolice de polen.
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Capacitatea antioxidantă a polenului colectat de albine, precum și alte proprietăți 
fizico-chimice, depind, după cum a fost menționat anterior, de originea sa botanică 
(sursa florală) și geografică și corelează cu conținutul total al fenolilor [36]. Această 
corelație ar putea sta la baza recomandărilor pentru utilizarea polenului în scopuri 
farmaceutice, nutriționale și funcționale.

Astfel, din probele de polen analizate cea mai mare activitate antioxidantă, atât 
după conținutul total al polifenolilor, cât și după capacitățile antiradicalice determinate 
cu ajutorul radicalilor liberi DPPH• manifestă polenul de salcâm, urmat de cel poliflor, 
apoi de polenul de floarea soarelui. 

Datorită conținutului semnificativ de antioxidanți și activității antiradicalice 
semnificative, polenul în prezent este considerat drept preparat natural cu un potențial 
înalt terapeutic, ce posedă activitate antioxidantă, bioactivă, antimicrobiană și poate fi 
folosit în prevenirea maladiilor în care sunt implicați radicalii liberi [11, 27, 36]. 

În baza analizei conținutului total al polifenolilor și activității antiradicalice 
determinate cu ajutorul radicalilor liberi DPPH•, putem afirma, că toate tipurile de polen 
investigate (în special de salcâm) pot fi utilizate în scopuri nutriționale, terapeutice și 
farmaceutice, datorită conținutului mare de polifenoli și capacității antioxidante înalte.

Conținutul polifenolilor și activitatea antiradicalică a mierii. Compuşii fenolici 
din miere acţionează ca antioxidanţi naturali şi sunt tot mai frecvent utilizaţi datorită 
contribuţiei esenţiale sănătăţii omului. În miere au fost depistaţi compuşi fenolici 
precum quercetina, acizii cafeici, esterul fenetil al acidului cafeic (CAPE), acacetina, 
kaempherol, galangina, chrysina, pinocembrina, pinobanksin apigenin, care au un efect 
promiţător în tratarea unor maladii cronice [22]. În general majoritatea compuşilor 
fenolici din miere sunt flavonoide, acizi fenolici și derivații acestora [17, 19, 37]. 

De aceea, importanţa în studierea cantităţii şi claselor de polifenoli din miere 
reiese din faptul ca mierea poate fi ca produs alimentar funcţional şi sursă naturală 
de molecule sanogene. Totodată, conţinutul total al polifenolilor este considerat drept 
o metodă simplă şi rapidă de măsurare a conţinutului total al fenolilor în amestecuri 
complexe precum este mierea. Această metodă e destul de sensibilă pentru estimarea 
fenolilor în mostrele de miere [22]. 

Polifenolii au fost depistaţi în toate probele de miere analizate: mierea de salcâm, 
mierea de tei şi mierea de floarea-soarelui (Tabelul 3). 

Tabelul 3. Conţinutul polifenolilor în mostrele de miere analizate.
Denumirea probei Conţinutul total de polifenoli,mgacid galic/g

Mierea de salcâm 0,16±0,01
Mierea de tei 0,23±0,01
Mierea de floarea-soarelui 0,26±0,01

Rezultatele obţinute au relevat un conţinut relativ mai mic al compuşilor fenolici în 
probele de miere studiate, spre deosebire de propolis și polen. Analiza probelor luate în 
studiu a evidențiat o cantitate mai mare a polifenolilor în mierea de floarea-soarelui şi 
mierea de tei, în comparaţie cu mierea de salcâm. 

Se ştie, că majoritatea substanţelor polifenolice din miere sunt de natura vegetală 
şi provin din polen, nectar și uneori din propolis [23]. Datele obţinute coincid cu datele 
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din literatura de specialitate referitor la faptul că conţinutul polifenolilor corelează cu 
intensitatea culorii mierii [13]. Analizând vizual probele de miere recent extrase s-a 
constatat o culoare mai întunecată a mierii de floarea-soarelui, urmată de mierea de tei, 
apoi de mierea de salcâm, ceea ce coincide cu cantitatea polifenolilor în mostrele de 
miere studiate (Figura 4). 

Figura 4. Corelarea conţinutului de polifenoli cu intensitatea culorii mierii.

Astfel, putem presupune că mierea de floarea-soarelui şi mierea de tei sunt mai 
benefice în aspectul conţinutului mai mare de polifenoli. 

Unele date obţinute de către alţi autori denotă despre implicarea activă a compuşilor 
fenolici din miere în inhibarea deteriorării oxidative a eritrocitelor şi asta datorită 
încorporării acestora în membranele celulare şi abilităţii de a trece prin membrane 
în citosol, unde nemijlocit sunt implicate în sisteme antioxidative ale celulei [1].  
De asemenea, activitatea antioxidantă a mierii are acţiune antidepresantă în cazurile de 
stres emoţional, fizic şi intelectual. D. Schramm şi colegii săi de la Departamentul de 
Nutriţie şi Medicină Internă al Universităţii din California în cercetările sale privind 
efectele negative ale radicalilor liberi asupra unor procese metabolice şi vitale au 
demonstrat majorarea conţinutului total de fenoli din plasmă, precum şi capacitatea 
antioxidantă şi reducătoare a plasmei în rezultatul consumului de miere conform 
recomandărilor terapeutice. Aceste date confirmă conceptul că antioxidanţii de natură 
fenolică din miere sunt biodisponibili şi contribuie la sporirea activităţii antioxidante 
a plasmei. Se poate de presupus că compuşii fenolici pot întări mecanismele de 
protecţie faţă de stresul oxidativ şi pot fi capabile de a proteja organismul omului de 
stresul oxidativ. În acest scop consumul anual de miere per persoană trebuie să fie  
de circa 70 kg [40]. 

Astfel, mierea de floarea-soarelui spre deosebire de mierea de tei şi în special 
mierea de salcâm are un conţinut mai mare de polifenoli. Datele obţinute coincid cu 
argumentările altor investigaţii privind corelarea conţinutului total al polifenolilor cu 
intensitatea culorii mierii [13].

Studiul activității antiradicalice a mierii determinate cu ajutorul radicalilor liberi 
DPPH• a evidențiat o valoare mai mică a acesteia – spre deosebire de propolis și polen 
(Figura 2, 3). 
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Deşi, în comparație cu datele obţinute de către alţi autori [2, 38], activitatea 
antioxidantă a mierii de salcâm, mierii de tei şi mierii de floarea-soarelui recoltată în 
zona de Centru a Republicii Moldova este mai mică, totuşi se disting deosebiri între 
probele luate în studiu. Astfel, cea mai mare activitate antiradicalică o are mierea de 
salcâm şi mierea de tei respectiv 10,77% şi 10,34%, spre deosebire de mierea de floarea-
soarelui – 8,6%. Rezultatele obţinute privind activitatea antiradicalică coincid parţial 
cu datele referitor la conţinutul polifenolilor, cu excepția mierii de salcâm care are un 
conținut mai mic de polifenoli, însă, o activitate antiradicalică mai mare, în comparație 
cu celelalte tipuri de miere (Figura 5). 

Figura 5. Corelarea conţinutului polifenolilor cu activitatea antiradicalică a probelor 
de miere studiate.

Luând în considerare faptul că diferenţele între activitatea antiradicalică a probelor 
de miere studiate şi conţinutul polifenolilor nu sunt semnificative, putem presupune că 
în activitatea antioxidantă a mierii de salcâm intervin alte substanţe, precum enzimele, 
aminoacizii, unele vitamine. Datele cercetărilor noastre corelează cu rezultatele obţinute 
de către alţi autori. Activitatea antiradicalică mai mare a mierii de salcâm poate fi 
asociată cu conţinutul înalt de acid ascorbic și de prolină în acest tip de miere [26]. 
Conform datelor aceloraşi autori, mierea de salcâm prezintă activitate antioxidantă mai 
înaltă şi după metoda de analiza FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power Assay) 
şi are un conţinut înalt de polifenoli şi flavonoide. Analiza diferitor tipuri de miere pe 
teritoriul de est al României privind activitatea antiradicalică şi conţinutul de polifenoli 
a relevat valori mai mari ale acestor indici la mierea de tei [16, 30]. Astfel, rezultatele 
obţinute în investigaţii similare în alte ţări şi regiuni, în mare măsură coincid cu datele 
obţinute în studiul dat, referitor la activitatea antiradicalică, determinată cu ajutorul 
radicalilor liberi DPPH•.

Astfel, în baza datelor obţinute privind activitatea antiradicalică, determinată cu 
ajutorul radicalilor liberi DPPH•, putem presupune ca mai benefică în acest aspect este 
mierea de salcâm. Diferenţele dintre probele analizate privind activitatea antioxidantă 
şi conţinutul polifenolilor pot fi atribuite variaţiei naturale a compoziţiei, sursei florale 
şi diferitor perioade de recoltare. 

Concluzii
1. Capacitatea antiradicalică mare a extractului alcoolic și apos al propolisului, 

precum și conținutul semnificativ de substanțe polifenolice presupune utilizarea 
ambelor extracte în elaborarea direcționată a substanțelor cu efect sanogen pentru 
diverse afecțiuni, în care sunt implicați agenții patogeni.
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2. Atât după conținutul total al polifenolilor, cât și după capacitățile antiradicalice 
cea mai mare activitate manifestă polenul de salcâm, urmat de cel poliflor, apoi de 
polenului de floarea-soarelui, ceea ce permite utilizarea lor drept preparate naturale cu 
un potențial terapeutic înalt, ce posedă activitate antioxidantă, bioactivă, antimicrobiană, 
și poate fi folosit în prevenirea maladiilor, în care sunt implicați radicalii liberi. 

3. Prospecțiunea conținutului de polifenoli și a activității antiradicalice în probele 
de miere investigate a relevat potențialul mai mare antioxidant al mierii de salcâm, în 
ceea ce privește activitatea antiradicalică și a mierii de floarea-soarelui, după conținutul 
de polifenoli. Aceasta permite modelarea ambelor caracteristici în obținerea produselor 
cu un potențial sanogen înalt. 

4. Datele obținute privind conținutul total al polifenolilor și activitatea antiradicalică 
în produsele apicole: propolis, polen și miere ne permit să afirmăm despre posibilitatea 
utilizării direcționate a varietăților de apiproduse descrise în elaborarea produselor 
sanogene cu conținut predeterminat și acțiune direcționată. 

Lucrarea a fost efectuată în cadrul proiectului de cercetări științifice fundamentale 
15.817.04.01F „Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste și tehnologie de estimare, dezvoltarea 
sistemului de clasificare a acesteia” și direcției științifice „Mecanismele constituirii, menținerii 
și fortificării dirijate a sănătății somatice și psihice, dezvoltarea sanocreatologiei”.
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