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Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele studiului comparativ al acumulării principiilor active
în frunzele bazale şi frunzele tulpinale de anghinare, determinate prin metode
spectrofotometrice de dozare. Obiectivul studiului a constat în determinarea perioadei
optimale de recoltare a produsului vegetal Cynarae folia, în vederea obţinerii extractelor
cu cel mai înalt conţinut de compuşi polifenolici şi fl avonoidici. În rezultatul studiului
s-a evidenţiat corelaţia în acumularea principiilor active a compuşilor fenolici în
dependenţă de perioada de recoltare a ambelor tipuri de frunze. Perioada de maximă
acumulare a compuşilor polifenolici a fost stabilită la început de înfl orire a plantei, spre
deosebire de perioada de maximă acumulare a compuşilor fl avonoidici, stabilită în faza
de butonizare.
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Introducere
Specia Cynara scolymus L. – anghinare - este una din cele mai străvechi plante

utilizate în calitate de aliment şi remediu medicamentos. Originară din Etiopia, pe
parcursul a 3 milenii, planta se răspândeşte în zona bazinului Mării Mediteraniene,
iar în prezent este introdusă în cultură şi în zonele temperate ale Europei, inclusiv
în cadrul colecţiei Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale a Instituţiei Publice
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” (CC a PM) [1].

Anghinarea (C. scolymus L.) este o plantă ierbacee, perenă, vivace, în primul an
de vegetaţie formează o rozetă de frunze bazale cu margini sectate cu peţiol puternic
şi cu nervură mediană îngroşată, în al 2-lea an dezvoltă tulpini vegetative viguroase,
puternic ramifi cate, pe care sunt aranjate altern, în 10-12 etaje foliare, frunze tulpinale
bipenatpartite. Partea subterană a plantei este reprezentată printr-un rizom puternic,
cornos, masiv, cu numeroase rădăcini adventive, infl orescenţa prezintă un calatidiu
terminal solitar, discoidal de culoare albastră-violet [7].

În prezent în calitate de produs vegetal medicamentos sunt recunoscute doar frunzele
bazale de anghinare - Cynarae folia [6]. În baza studiilor ontomorfogenetice a plantelor
de anghinare cultivate în condiţiile pedo-climaterice a Republicii Moldova, în care a
fost constatată o dezvoltare sporită a învelişului foliar [3], ne-am propus valorifi carea
şi a frunzelor tulpinale de anghinare.

Relevanţa studiului anghinarei este determinată de importanţa speciei ca fi ind una
din cele mai bogate plante din familia Asteraceae în principii active de natură fenolică.
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Complexul fi tochimic al anghinarei este format din grupele de substanţe a metabolismului
secundar: polifenoli (acizi cafeilchinici - acid clorogenic, acid cafeic, cinarină),
fl avonoide (luteolină, apigenină; fl avonozide - rutozidă, cinarozidă, scolimozidă),
principii amare (cinaropicrină), compuşi sterolici (taraxasterol, pseudotaraxasterol),
substanţe tanante şi antociani [10,18,20]. Diversitatea componenţei chimice ce posedă
un spectru larg de acţiuni farmacologice, permite utilizarea anghinarei în calitate de
remediu colagog şi coleretic, hepatoprotector [9,13], hipolipedemiant, antioxidant
[19,20], diuretic, hipoglicemiant [16] şi antimicrobian [21].

Studiile recente au atestat că conţinutul compuşilor fenolici în plantă depinde de
factori intrinseci – genotipul plantei şi factori extrinseci - mediu ambiant, manipulare şi
depozitarea produselor vegetale [8,22]. S-a constatat că acumularea principiilor active,
realizată preponderent în cuticulă, epidermă şi trihomi, este direct proporţională cu
expunerea la razele ultraviolete de tip B, astfel pentru acumularea principiilor active în
frunzele de anghinare un rol important îl deţine expunerea solară[12]. Pentru cultivare
se recomandă o distanţa optimă între plante de 50 cm, teren bine însorit, cu expunere
sudică [4,14]. Studiile infl uenţei irigării şi fertilizării solului asupra producţiei foliare a
speciei C. scolymus L. au demonstart că concentraţii minime de îngrăşăminte chimice
de azot, precum şi o sursă de apă sufi cientă în timpul formării frunzelor, garantează
calitatea înaltă a produselor vegetale [11].

În contextul celor menţionate scopul cercetărilor a fost studierea comparativă a
particularităţilor componenţei chimice a frunzelor bazale şi frunzelor tulpinale ale
speciei C. scolymus L. în dependenţă de perioada de recoltare.

Materiale şi metode
În calitate de produse vegetale au servit frunzele bazale şi tulpinale de anghinare

din colecţia CC a PM a IP USMF “Nicolae Testemiţanu”. Centrul de cultivare este
localizat în partea de Sud-Vest a regiunii Centrale a Republicii Moldova, iar plantaţia
de anghinare - în partea mediană a terenului uşor versant cu expoziţie Sud-Estică,
sufi cientă umiditate, lumină şi căldură pe parcursul verii, caracterizat prin sol bogat în
substanţe nutritive

Ambele tipuri de frunze au fost recoltate pe parcursul a 3 perioade: I – în faza de
butonizare a plantei (1 - 15 iulie 2012) – fl ori deschise 0%; II - la început de înfl orire
(15 iulie - 1 august 2012) – fl ori deschise 20%; III - în perioada de înfl orire în masă a
plantei (16 august - 1 septembrie 2012) – fl ori deschise 75%. Frunzele au fost uscate în
mod natural, în spaţiu aerat, ferit de lumină, pe parcursul a 4 săptămâni.

Din metodele fi zico-chimice de analiză cantitativă a produsului vegetal (PV)
Cynarae folia în Farmacopea Română ed. a X-a (FR X) sunt meţionate metodele
spectrofotometrice de analiză a totalului fl avonoidic şi a totalului polifenolic.

Pentru determinarea totalului polifenolic a fost aplicată metoda Singleton & Rossi
cu folosirea reactivului Folin-Ciocalteu (FC) descrisă în multiple farmacopei [5,17].

Obţinerea extractului: la 1 g PV se adaugă 100 ml alcool de 50 %, într-un balon
cu dop rodat se încălzeste la fi erbere pe baia de apă timp de 30 minute. Ulterior soluţia
este plasată în baie cu ultrasunet până la răcire deplină, se fi ltreză şi se completează la
100 ml prin spălarea reziduului cu acelaş solvent (soluţie A).

Determinarea totalului polifenolic: Principiul metodei constă în faptul că în mediu
bazic şi în prezenţa fenolilor amestecul de acizi fosfofungistic şi fosfomolibdenic din
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reactivul FC sunt reduşi la oxizi albaştri de fungisten şi molibden. Această coloraţie
albastră prezintă un maxim de absorbţie la lungimea de undă 760 nm iar coloraţia este
proporţională cu conţinutul de compuşi polifenolici.

1ml soluţie A a fost introdusă într-un balon de 10 ml şi completat până la cotă cu
etanol (soluţie B). La 0,3 ml soluţie B se adaugă 1,5 ml reactiv FC (1/10) şi se lasă în
repaus 10 minute, ulterior se adaugă 1,2 ml soluţie de hidrocarbonat de sodiu 7,5 %,
peste 40 minute proba este determinată la spectrofotometru JASCO V-530 la lungimea
de undă 765 nm, faţă de soluţia blanc (0,3 ml etanol, 1,5 ml reactiv FC şi 1,2 ml soluţie
de hidrocarbonat de sodiu 7,5 %). Conţinutul polifenolic în mg/ml a fost calculat după
grafi cul de etalonare al acidului galic (Figura 1).

Construirea grafi cului de etalonare pentru acidul galic: 50 mg substanţă standard
acid galic (Sigma-Aldrich) se introduc intr-un balon cotat de 50 ml şi se aduce la cotă
cu etanol de 50 % (Soluţie C). Apoi în 5 baloane cotate de 10 ml se adaugă soluţie C
câte 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml şi respectiv 0,5 ml şi se aduce la cotă cu apă distilată
(Soluţie D). Soluţia probă constă din 0.3 ml soluţie D, 1,5 ml reactiv FC (1/10) şi 1,2
ml soluţie de hidrocarbonat de sodiu 7,5 %. Absorbanţa este determinată peste 40 min
la lungimea de undă 765 nm faţă de soluţia blanc (0,3 ml apă distilată, 1,5 ml reactiv
FC (1/10), şi 1,2 ml soluţie de hidrocarbonat de sodiu 7,5 %).

Figura 1. Grafi cul de
etalonare pentru acidul galic.

Determinarea totalului fl avonoidic. Principiul metodei se bazează pe formarea unui
compus complex colorat în galben-portocaliu prin reacţia dintre fl avonoide şi clorura
de aluminiu în mediu slab acid. 5 ml soluţie A se introduc într-un balon cotat de 25
ml la care se adaugă 5 ml soluţie de acetat de sodiu 10 %, 3 ml soluţie de clorură de
aluminiu 2,5 % şi se aduce la cotă cu metanol (soluţie probă). Absorbanţa se determină
spectrofotometric la lungimea de undă 430 nm faţă de soluţia blanc (într-un balon cotat
de 25 ml se adaugă 3 ml soluţie de clorură de aluminiu 2,5%, 5 ml soluţie de acetat de
sodiu 10% şi se aduce la cotă cu metanol). Totalul fl avonoidic a fost determinat după
grafi cul de etalonare a rutozidei (Figura 2).

Construirea curbei de etalonare pentru rutozidă: 10 mg substanţă standard rutozidă
(Sigma-Aldrich) au fost dizolvate în 100 ml etanol (Soluţie A). În 4 baloane cotate de
25 ml s-au introdus 1ml, 2ml, 3 ml, 4ml soluţie A, la care s-a adaugat 3 ml clorură de
aluminiu 2,5% şi 5 ml acetat de sodium 10% şi s-a adus pâna la cota cu metanol. Se
determină absorbanţa în condiţii similare, probei extractive, la lungimea de undă 430
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nm la spectrofotometru faţă de soluţia blanc (3 ml clorură de aluminiu 2,5%, 5 ml
acetat de sodium 10%, metanol până la cota de 25 ml).

Figura 2. Grafi cul de etalonare
pentru rutozidă.

Rezultate şi discuţii
Toate probele au fost determinate în 5 replicări, rezultatele determinării totalului

polifenolic şi fl avonoidic au fost prelucrate statistic şi sunt prezentate în tabelele 1 şi
2. Analiza statistică a rezultatelor dozării compuşilor polifenolici, în recalcul la acid
galic, au demonstrat diferenţe semnifi cative statistic pentru frunzele bazale şi tulpinale
de anghinare, în dependentă de perioadele de recoltare.

Tabelul 1. Conţinutul totalului polifenolic determinat în frunzele bazale şi tulpinale
de anghinare, în recalcul la acid galic (mg/g PV).

Frunze bazale (FB)
I II II III I III

Conţinut mediu 43.12 52.66 52.66 34.82 43.12 34.82
Dev.stand. 0.245 1.021 1.0211 0.7123 0.2454 0.7123

CV 0.569 1.939 1.939 2.046 0.569 2.046
t -expert 20.307 32.046 20.308

p 0 0 0
Semnifi cativ statistic Semnifi cativ statistic Semnifi cativ statistic

Frunze tulpinale (FT)
I II II III I III

Conţinut mediu 41.58 44.33 44.33 32.65 41.57 32.64
Dev.stand. 0.356 1.331 1.3308 0.473 0.3561 0.4733

CV 0.857 3.002 3.002 1.450 0.857 1.450
t -expert 4.465 18.486 3.694

p 0.0021 0 0
Semnifi cativ statistic Semnifi cativ statistic Semnifi cativ statistic

FB FT FB FT FB FT
I I II II III III

Conţinut mediu 43.12 41.576 52.66 44.33 34.82 32.64
Dev.stand. 0.2454 0.3562 1.0211 1.3308 0.7123 0.4733

CV 0.5690 0.8567 1.939 3.002 2.046 1.450
t -expert 7.987 11.112 5.675

p 0.00044 0.000004 0.00047
Semnifi cativ statistic Semnifi cativ statistic Semnifi cativ statistic

Notă: I – butonizare; II - la început de înfl orire; III – în perioada de înfl orire în
masă a plantei.
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Din reprezentarea datelor în fi gura 3, se observă că, conţinutul totalului polifenolic,
în recalcul la acid galic, este maxim la început de înfl orire a anghinarei, caracteristic
atât pentru frunzele bazale (52,66±1,93 mg/g) cât şi pentru frunzele tulpinale
(44,32±3,0 mg/g). Fapt ce a confi rmat dependenţa biosintezei compuşilor polifenolici
de intensitatea sursei de lumină.

Figura 3. Dinamica acumulării compuşilor polifenolici în frunzele de anghinare.

Tabelul 2. Conţinutul totalului fl avonoidic determinat în frunzele bazale şi tulpinale
de anghinare, în recalcul la rutozidă (mg/gPV).

Frunze bazale (FB)
I II II III I III

Conţinut
mediu

20.08 16.88 16.88 14.88 20.08 14.88

Dev.stand. 0.279 0.236 0.236 0.271 0.279 0.271
CV 1.391 1.402 1.402 1.827 1.391 1.827

t -expert 19.521 12.416 29.817
p 0 0.00002 0

Semnifi cativ statistic Semnifi cativ statistic Semnifi cativ statistic
Frunze tulpinale (FT)

I II II III I III
Conţinut

mediu
19.15 15.82 15.82 14.52 19.15 14.52

Dev.stand. 0.1796 1.0913 1.0913 0.4700 0.1790 0.4700
CV 0.9380 6.8970 6.8970 3.2370 0.9380 3.2370

t -expert 6.734 2.4478 20.583
p 0.000147 0.004001 0

Semnifi cativ statistic Semnifi cativ statistic Semnifi cativ statistic
FB FT FB FT FB FT

I I II II III III
Conţinut

mediu
20.08 19.15 16.88 15.82 14.88 14.52

Dev.stand. 0.279 0.179 0.236 1.091 0.271 0.470
CV 1.391 0.938 1.402 6.897 1.827 3.237

t -expert 6.233 2.123 1.481
p 0.0025 0.0664 0.177

Semnifi cativ statistic Nesemnifi cativ
statistic

Nesemnifi cativ
statistic

Notă: I – butonizare; II - la început de înfl orire; III – în perioada de înfl orire în
masă a plantei.

Analiza datelor obţinute în urma dozării spectrofotometrice a totalului fl avonoidic
(Tabelul 2), a demonstrat dependenţa procesului de acumulare a principiilor active în
produsele vegetale de anghinare de perioada de recoltare..
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Rezultatele dozării, reprezentate în fi gura 4, denotă faptul că acumularea maximă
a totalului fl avonoidic este determinat în perioada de butonizare a plantei, caracteristic
pentru ambele tipuri de frunze (20,08±1,39 mg/g – frunze bazale şi respectiv 19,15±0,93
mg/g – frunze tulpinale), cu descreştere în perioadele la început de înfl orire şi în perioada
de înfl orire în masă a plantei.

Figura 4. Dinamica acumulării totalului fl avonoidic în frunzele de anghinare.

Spre deosebire de studiile realizate de alţi autori [15] a dinamicii acumulării
compuşilor fl avonoidici în frunzele bazale de anghinare în care a fost menţionat faptul
că concentraţia fl avonoidelor rămâne neschimbată, în cercetarea proprie, din analiza
statistică a datelor, a fost demonstrat faptul că conţinutul fl avonoidic atât în frunzele
bazale cât şi în frunzele tulpinale de anghinare variază în dependenţă de perioada
de recoltare. Extractele supuse analizei cantitative spectrofotometrice, obţinute din
frunze bazale şi tulpinale, recoltate pe parcursul a 3 perioade de vegetaţie, au corespuns
cerinţelor monografi ei farmacopeice ”Cynarae folium” din FR X. Conţinutul minim al
totalului polifenolic a fost determinat în frunzele tulpinale – 3,2 %, valoare ce depăşeşte
limita minimă de 1% menţionată în monografi a farmacopeică.

 Rezultatele determinării totalului fl avonoidic au prezentat valori ce corespund
deasemenea cerinţelor FR X, fi ind mai înalte de 0,35 %. Analiza statistică a datelor
a demonstrat diferenţe nesemnifi cative din punct de vedere statistic între conţinutul
fl avonoidic al frunzelor bazale şi tulpinale de anghinare, astfel, recomandăm utilizarea
frunzelor tulpinale ca sursă suplimentară de compuşi fl avonoidici.

Rezultatele obţinute în urma studiul dinamicii acumulării principiilor active în
produsele vegetale Cynarae folia au confi rmat infl uenţa perioadei de recoltare asupra
acumulării compuşilor polifenolici şi fl avonoidici, spre deosebire de studiile realizate
de alţi autori care afi rmă că concentraţia fl avonoidelor rămâne neschimbată [15]. Aceste
rezultate prezintă o importanţă semnifi cativă pentru industria farmaceutică, în special
în tehnologia de obţinere a produselor extractive standardizate.

Concluzii
A fost confi rmată corespunderea conţinutului totalului polifenolic şi totalului1.

fl avonoidic cu cerinţele monografi ei farmacopeice ”Cynarae folium” din
Farmacopea Română ed. a X-a pentru frunzele bazale şi tulpinale de anghinare.

A fost demonstrată dependenţa acumulării principiilor active fenolice de2.
perioada de recoltare a produselor vegetale Cynarae folia în plantele de anghinare
cultivate în colecţia Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale a Instituţiei Publice
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.
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A fost stabilită perioada de maximă acumulare a compuşilor polifenolici,3.
care coincide cu începutul înfl oririi anghinarei (fl ori deschise 15-20%). Cea mai
înaltă concentraţie a totalului polifenolic în perioada menţionată, determintă în
recalcul la acid galic, pentru frunze bazale este de 52,66±1,93 mg/g, pentru frunzele
tulpinale 44,32±3,0 mg/g.

Au fost stabilite cele mai mari valori a totalului fl avonoidic, determinat4.
în recalcul la rutozidă, în perioada de butonizare a anghinarei (fl ori deschise
0%), caracteristic atât pentru frunzele bazale (20,08±1,39 mg/g) cât şi pentru
frunzele tulpinale  (19,15±0,93 mg/g).

În baza studiului efectuat constatăm că în calitate de produse vegetale pot servi5.
atât frunzele bazale cât şi frunzele tulpinale de C.scolymus L. ca sursă de materie primă
pentru obţinerea fi topreparatelor cu conţinut standardizat în compuşi polifenolici şi
fl avonoidici.

Bibliografi e
Bodrug M.1. Grădina de Plante Medicinale a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

// Buletinul AŞM. Ştiinţe Medicale, 2005, nr. 2 (2), p. 102-107.
Bombardelli E., Carai M.2.  Evidence of glycemia lowering effect by a Cynara scolymus

L. extract in normal and obese rats. // Phytother. Res., 2011, vol. 25(3), p. 463–466.
Ciobanu C., Calalb T., Diug E.3.  Morfo-biometria plantelor de Cynara scolymus L.

cultivată în colecţia de plante medicinale a Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale a
USMF “Nicolae Testemiţanu”. // Anale Ştiinţifi ce ale Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2011, vol.1, p. 431-436.

El-Abagy H., Rashad El-Sh. M., Abdel-Mawgoud A. et al4. . Physiological and
Biochemical Effects of Some Bioregulators on Growth, Productivity and Quality of Artichoke
(Cynara Scolymus L.). // Plant. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2010,
6(6), p. 683-690.

European Pharmacopoeia 5.0, Determination of tannins in herbal drugs. 01/2005:20814,5.
p. 221-222

Farmacopeea Romană Ed. X. Bucureşti: Ed. Medicală, 2011. p. 334-3356.
Florea V.7.  Cultura Plantelor Medicinale, Chişinău, 2006. p. 312
Fratianni F.8.  Polyphenolic composition in different parts of some cultivars of globe

artichoke (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.). // J. Food Chem. 2007, vol. 104(3),
p. 1282–1286.

Gebhardt R.9.  Anticholestatic activity of fl avonoids from artichoke (Cynara scolymus
L.) and of their metabolites. // Med. Sci. Monit., 2001, vol. 7(1), p. 316–320.

Häusler M.10.  Determination of caffeoylquinic acids and fl avonoids in Cynara scolymus
L. by high performance liquid chromatography. // Chromatographia, 2002, vol. 56(7–8),
p. 407–411.

Honermeier B., Schaefer T., Goettmann S.11.  Leaf yields and concentrations of chemical
compounds of different cultivars of artichoke (Cynara cardunculus L.) results from fi eld
experiments of the site Giessen. // J. Med. Spice Plants. 2009. 14 (2), p. 76-83.

Karabourniotis, G., Liakopoulos G.12.  Phenolic compounds in plant cuticles: Physiological
and ecological aspects. // Adv. Pl. Phys. 2005. 8, p. 33-47.

Kirchhoff R.13.  Increase in choleresis by means of artichoke extract. // Phytomedicine,
1994, vol 1(2), p. 107–115.

Lombardo S., Pandino G., Mauro R. et al.14. Infl uence of genotype, harvest time and
plant part on polyphenolic composition of globe artichoke Cynara cardunculus L. var.scolymus
(L.).// Food Chem., 2010, vol. 119(3), p. 1175–1181.

Microbiologia şi Biotehnologia



167

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(325) 2015

Matthes C., Honermeier B.15.  Cultivation of the artichoke as a medicinal plant under
temperate climate conditions in Germany. // Acta Hort. 2007. 730, p. 483-489.

Nazni P.16.  Hypoglycemic and hypolipidemic effect of Cynara scolymus among selected
type 2 diabetic individuals. // Pak. J. Nutr., 2006, vol. 5(2), p. 147–151.

Singleton V.L., Orthofer R., Lamuela-Raventós R. M.17.  Analysis of total phenols and
other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. // Methods

Enzymology 1999, vol. 299, p.152-178.
Pandino G.18.  Phenolic acids and fl avonoids in leaf and fl oral stem of cultivated and wild

Cynara cardunculus L. genotypes. // Food Chem. 2011, vol 126, p. 417–422.
Petrowicz O.19.  Effects of artichoke leaf extract (ALE) on lipoprotein metabolism in vitro

and in vivo. // Atherosclerosis, 1997, vol.129, p. 147.
Schütz K. et al.20.  Characterization and quantifi cation of anthocyanins in selected artichoke

(Cynara scolymus L.) cultivars by HPLC–DAD–ESI–MS n. // Anal. Bioanal. Chem., 2006, vol.
384(7–8), p. 1511–1517.

Zhu X., Zhang H., Lo R.21.  Phenolic compounds from the leaf extract of artichoke (Cynara
scolymus L.) and their antimicrobial activities. //Journal of Agricultural and Food Chemistry 52,
2004, p. 7272-7278.

Wagenbreth D.22.  Content of phenolic constituents in Cynara scolymus L., leaves:
Infl uence of drying conditions, gradients within the plant and diurnal variations. //43rd Annual
Congress on Medicinal Plant Research, 1995, September 3-7, p. 73-74.

Microbiologia şi Biotehnologia


