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Introducere

În ultimul timp tot mai frecvent se întâlnesc tulpini ale microorganismelor cu 
rezistenţă sporită la acţiunea antibioticelor. Unul din obiectivele farmaciei contem-
porane este elaborarea noilor remedii antimicrobiene e ciente, în deosebi de origine 
vegetală.

Compuşii fenolici sunt metaboliţi secundari larg răspândiţi în lumea vegetală şi 
constituie categoria de compuşi chimici naturali cu diferite efecte terapeutice, inclusiv 
antimicrobiene [16, 18]. Fructele de aronie se caracterizează printr-un conţinut sporit 
de compuşi fenolici, reprezentaţi prin polifenoli, acizi fenolici,  avonozide în care 
predomină  avonolii şi antocianii [4, 9]. Ele prezintă un interes vădit  toterapeutiuc, 
graţie însuşirilor terapeutice ale compuşilor fenolici: antioxidante [9, 13], vasoprotec-
toare [1], gastroprotectoare [12], chimiopreventivă, antiradiantă [20], antimutagene 
[7]. Pe parcursul ultimului deceniu au fost elucidate şi proprietăţile antmicrobiene 
şi antivirale, determinate de conţinutul sporit fenolic al diferitor fructe, inclusiv şi a 
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celor de aronie [16]. Într-un ciclu de lucrări [23] s-a demonstrat că sucul de aronie 
diminuează creşterea speciilor virulente de Staphylococcus aureus şi Escherichia coli 
fără consecinţe toxice sau nedorite, în contrast, cu tratamentul prin preparate medica-
mentoase cu acţiune antibiotică. În altă lucrare [19] s-a determinat rolul inhibător al 
fructelor de aronie, graţie conţinutului de polifenoli şi  avonozide, preponderent anto-
ciani în dezvoltarea In uenza virus de tip A la etapele iniţiale de reproducere.

Graţie componenţei fenolice, fructele de aronie sunt solicitate pe piaţa mondială şi 
ca produs comercial dietetic sănătos, binevenit în raţionul alimentar pentru pro laxia 
organismului şi promovarea modului sănătos de viaţă [11, 16]. Ele constituie un produs 
tradiţional în dieta multor ţări europene, ca sursă de  avonoli, acizi fenolici, în special 
de antociani cu rol important în forti carea organismului uman [16,18].

Studiile medico-biologice şi evidenţa statistică recentă [22], demonstrează că fruct-
ele de aronie au fost cel mai frecvent obiect de investigaţii pe parcursul ultimilor 15 
ani. Conform informaţiei „Mintel International’s Global New Product Database”, în 
ultimul deceniu aronia a fost introdusă în diferite proiecte interstatale de cercetare de la 
2 în 1997 până la 30 în anul 2008.

A.melanocarpa este o plantă originară din America de Nord şi datorită calităţilor 
gustative şi curative ale fructelor a fost cultivată pe arii extinse atât în ţările nordice 
(Finlanda, Danemarca, Belgia, Norvegia, Olanda, Anglia, Lituania, Letonia, Estonia) 
şi centrale (Polonia, Bulgaria, Germania, România, Moldova) europene, cât şi în cele 
asiatice (Rusia, Japonia, China). Pentru satisfacerea necesităţilor mereu crescânde faţă 
de fructele de aronie s-au organizat plantaţii adaptate la tehnologii mecanizate de în-
grijire şi recoltare a fructelor, care cu regret au un impact negativ asupra viabilităţii, 
productivităţii şi longevităţii plantelor. 

În republica Moldova plantaţiile de aronie în ocolurile silvice ocupă o suprafaţă de 
157,8 ha. Conform Agenţiei de Stat pentru silvicultură “Mold silva” anual se colecta 
circa 1900 chintale de aronie [15, 17], iar în ultimii ani recolta este destul de modestă. 
Deşi plantele de aronie nu sunt problematice, totuşi ele sunt vulnerabile la de citul 
hidric al solului şi atmosferei. Schibmările factorilor pedo-climaterici din ultimul de-
ceniu (lipsa precipitaţiilor, instalarea caniculelor estivale de durată, vânturile uscate 
etc.) se răsfrâng negativ asupra formării roadei şi conduc deseori la căderea prematură 
a fructelor.

De aceea, în ciclul de experimente biotehnologice axate pe aronie [2, 3] s-au deter-
miant factorii biologici,  zici şi chimici optimi pentru inducerea calusării din explante-
le de aronie şi obţinerea biomasei frutiere în condiţii in vitro independent de condiţiile 
pedo-climaterice, rotaţia sezonieră, factorii ecologici etc., ca o reală alternativă la cul-
tura in vivo.

Obiectivul lucrării a fost evaluarea biochimică a biomaselor frutiere pigmentate 
obţinute in vitro pentru determinarea conţinutului fenolic (totalul polifenolic,  avo-
nozide, antociani, taninuri, compuşi fenilpropanici) şi a activităţii antimicrobiene ale 
extractelor etanolice din biomasele calusale comparativ cu cele din fructele de aronie. 

Material şi metode de cercetare

În calitate de obiecte de cercetare au servit fructele de aronie şi liniile calusale 
pigmentate (violacee, crem-roz, crem-albă, verde) derivate de la ele în condiţii in vitro
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la baza experimentală a Laboratorului de Structură şi Ultractructură a Plantelor a In-
stitutului de Fiziologie a Plantelor al Academei de Ştiinţe a Moldovei[2, 3]. Dozarea 
conţinutului fenolic al fructelor şi biomaselor frutiere de aronie s-a efectuat conform 
metodicilor recomandate din literatura de specialitate:  avonozidele, compuşii fenil-
propanici, taninuri [14], antocianii [10, 21], totalul polifenolic [9].

Studiul activităţii antimicrobiene s-a efectuat prin utilizarea culturilor de referinţă 
Staphylococcus aureus (tulpina 209-P), Enterococcus faecalis, Escherichia coli (tulpi-
na ATCC 25822), Pseudomonas aeruginosa (tulpina ATCC 27853), Proteus vulgaris
(tulpina MX 19222) şi extractelor etanolice de 20% din fructele şi biomasele frutiere de 
A. melanocarpa. În scopul excluderii efectului acţiunii antimicrobiene a alcoolului s-a 
cercetat activitatea antibacteriană a etanolului 20% faţă de microorganismele antrenate 
în investigaţii. A fost utilizată metoda diluărilor în serie în mediul lichid (bulion pepto-
nat din carne 2%, pH – 7,0) [24].

Pentru însămânţare a fost folosită cultura microorganismelor indicate, crescute pe 
geloză timp de 18 ore, spălată cu soluţie izotonică de clorură de sodium. Doza de 
însămânţare constituie 500 mii de celule microbiene la 1 ml de mediu nutritiv de bază 
(după standardul optic de turbiditate) conform metodicii S.Helmut [8]. Vasele au fost 
agitate şi termostatate la temperatura de 37oC timp de 24 ore. În calitate de test-control 
au servit mediile nutritive însămânţate cu aceleaşi tulpini de bacterii fără conţinutul 
extractelor analizate. Evaluarea rezultatelor s-a efectuat vizual. 

Activitatea bacteriostatică (concentraţia minimă de inhibiţie – CMI) s-a stabilit în 
cazul lipsei creşterii microorganismelor în mediul nutritiv lichid, iar cea bactericidă 
(concentraţia minimă bactericidă – CMB) s-a determinat în baza lipsei creşterii mi-
croorganismelor după însămânţarea repetată pe geloză peptonată cu termostatarea 
ulterioară timp de 24 ore.

Rezultate şi discuţii

În lucrăriile anterioare [5, 6] biomasele calusale frutiere, derivate in vitro de la fruct-
ele de aronie au fost evaluate ultrastructural. Prin aplicarea citoreacţiilor cu tetraoxid de 
osmiu şi cafeină, acumulările fenolice au fost depistate ca incluziuni electron-dense în 
cloroplaste, canalele reticului endoplasmatic, veziculele golgiene, formaţiunile mem-
branice concentrice, pe tonoplast şi în lumenul vacuolar, pe plasmalemă şi apoplastic. 
În alt studiu biochimic [4], prin aplicarea diferitor reacţii de colorare-sedimentare şi 
prin cromatogra ere în strat subţire s-a pus în evidenţă prezenţa  avonolilor, anto-
cianilor, acizilor fenolici şi taninurilor. 

Prin metode spectrofotometrice şi titrimetrice s-a determinat conţinutul canitativ al 
principalelor grupe fenolice, prezente în fructele şi biomasele frutiere de aronie. Rezul-
tatele studiului cantitativ al conţinutului fenolic sunt reprezentate în tabelul 1.

Analizele denotă, că toate biomasele frutiere pigmentate acumulează compuşi fe-
nolici, care corelează cu anumite speci cări cu pigmentaţia biomasei frutiere şi grupa 
de compuşi fenolici prezenţi.

Biomasa calusală violacee se caracterizează prin indicii maximi la toate grupele 
fenolice analizate, doar antocianii prevalează în fructele de aronie. Valorile indiciilor 
cantitative ale diferitor grupe fenolice analizate pentru biomasele pigmentate crem-roz, 
crem-alb, verde cedează faţă de cele ale biomasei violacee şi a fructelor de aronie cu 
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excepţia compuşilor fenilpropanici, care sunt mai mici decât în cea violacee dar mai 
mari decât în fructele de aronie. 

Tabelul 1. Conţinutul fenolic în fructe şi biomasele calusale pigmentate derivate de la 
fructele de aronie

Lotul 
analizat

Variantele hor-
monale ale me-
diului nutritiv

Conţinutul
totalului

polifenolic
(mg/kg -1)

Flavonozide
(g% în 

rutozidă)

Antociani
mg/100g

fructe

Compuşi fe-
nilpropanici
de tip C

6
-C

3 

(mg/ml)

Fructe de 
aronie In vivo 58 370±149 0,478±0,001 821,1 ±17,1 0,178±0,021

MS + ANA
(3,0-4,0 mg/l)+K 

(0,5 ml/l) 65 570±800
0,483±0,002

680,1±32.1 0,375±0,043

MS + ANA
(5,0 mg/l)+K(0,5 

ml/l)
52 910±720 0,430±0,005 510,5±35,2 0,341±0,033

MS+ANA
(1,0 – 2,0 mg/l) 

+K(0,5 ml/l)
51 170±400 0,401±0,004 142,7±65,2

0,295±0,032

MS+2,4D
(0,5-2,0 mg/l)
+K(0,5 ml/l)

36 780±880 0,230±0,008 156,6±89,8
0,201±0,018

Legendă: MS – mediu nutritiv de bază Murashighe Scoog (1962); reglatori de creştere - ANA – 
acid naftilacetic; K – kinetină; 2,4-D – 2,4-diclorfenoxiacetic. 

Rezultatele studiului submicroscopic [5, 6], screeningul  tochimic calitativ [4] 
şi rezultatele dozării diferitor grupe de compuşi fenolici în biomasele calusale şi ale 
fructelor de aronie demonstrează că biomasele frutiere derivate de la fructele de aronie 
în condiţii in vitro păstrează potenţialul de biosinteză a compuşilor fenolici, însă 
intensitatea de manifestare a acestuia corelează cu tipul biomasei calusale pigmentate 
(tabelul 1).

Deci, după conţinutul antocianic se observă următoarea consecutivitate în 
descreştere, comparativ cu fructele de aronie: fructele de aronie, biomasa violacee, 
crem-roz, crem-alb, verde. Indicii cantitativi ai conţinutului polifenolic,  avonozidelor, 
taninurilor sunt în ascensiune, respectiv: biomasa verde, crem-albă, crem-roz, fructele 
de aronie şi maximul în cea violacee. Conţinutul compuşilor fenilpropanici, înscriu o 
altă consecutivitate în descendenţă: biomasa violacee, crem-roz, crem-albă, verde şi 
minimul în fructele de aronie. 

Reieşind din această caracteristică a conţinutului fenolic al biomaselor calusale şi 
a fructelor de aronie am studiat activitatea antimicrobiană a extractelor acestora faţă 
de unele tulpini bacteriene. Analizele activităţii antimicrobiene a extractelor etanolice 
20% din biomasele calusale pigmentate şi fructele de aronie au demonstrat manifestarea 
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diferită a sensibilităţii lor faţă de bacteriile speciilor S. aureus, E. faecalis, E. coli, P. 
aeruginosa, P. vulgaris. Rezultatele studiului în cauză sunt reprezentate în tabelul 2. 

Analiza rezultatelor denotă că concentraţia minimă bacteriostatică şi bactericidă 
a extractelor studiate faţă de S.aureus (t. 209-P) variază în limitele 1:1 – 1:4, faţă de 
E.faecalis şi E. coli (t. ATCC 25822) în limitele 1:1 – 1:2, faţă de P.aeruginosa (t. 
ATCC 27853) în limitele 1:2 – 1:4, iar faţă de P. vulgaris (t. MX 19222) în diluţia 
1:2.

Cea mai mare activitate antimicrobiană a manifestat extractul biomasei frutiere 
violacee, caracterizat şi prin cel mai bogat conţinut fenolic (tabelul 1). Activitatea 
bactericidă a extractului e mai mare decât activitatea etanolului 20% faţă de S.aureus
(t. 209-P) şi P. aeruginosa (t. ATCC 27853) de 4 ori, iar faţă de E.faecalis, E.coli (t. 
ATCC 27853) şi P. vulgaris – de 2 ori.

Extractul fructelor de aronie, care cedează puţin după conţinutul fenolic în raport 
cu biomasa frutieră violacee (tabelul 1) a demonstrat o acţiune bactericidă (tabelul 2) în 
diluţie de 1:2 în raport cu S.aureus (t. 209-P) şi P. aeruginosa (t. ATCC 27853).

Tabelul 2. Activitatea bacteriostatică şi bactericidă a extractelor etanolice 20% din 
biomasele calusale pigmentate şi fructele de aronie

Extractul 
alcolic 20%

analizat

Culturile de referinţă

S. aureus
(t. 209-P)

E. faecalis
E. coli

(t.ATCC 
25822)

P. aeruginosa
(t. ATCC 

27853)

P. vulgaris
(t. MX 19222)

CMI CMB CMI CMB CMI  CMB CMI CMB CMI CMB

Fructe 
aronie

1:2 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:4 1:2 - -

1:4 1:4 1:2 1:2 1:2 1:2 1:4 1:4 1:2 1:2

1:4 1:4 - - - - 1:2 1:2 - -

1:2
1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 1:2 1:2

1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:2 1:2 1:2 1:2

Alcool 
etilic
 20%

1:1 1:1 1:1 1:1 1:2 1:1 1:4 1:1 - -

Legendă: CMI – concentraţia minimă de inhibiţie; CMB – concentraţia minimă bactericidă.
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Rezultatele obţinute coincid parţial cu cele demonstrate în experimentele 
antimicrobiene cu sucul din fructele de aronie [22], cum ar   manifestarea acţiunii 
bactericide faţă de S. aureus, iar în studiul în cauză se mai atestă acţiunea bactericidă 
şi faţă de E. coli, iar în altă lucrare [19] şi faţă de sp. In uenza virus de tip A. În 
schimb, microorganismele P. aeruginosa (t. ATCC 27853) au fost sensibile doar faţă 
de extractul etanolic din fructele de aronie. 

 Extractele etanolice 20% din biomasele frutiere crem-alb şi verde, caracterizate 
prin acelaşi conţinut fenolic (tabelul 1) au manifestat aproape aceeaşi activitate 
antimicrobiană faţă de microorganismele antrenate în experiment.

Concluzii

Conform rezultatelor studiului conţinutului fenolic şi activităţii antimicrobiene ale 
extractelor din fructele de aronie şi biomasele calusale frutiere pigmentate derivate in 
vitro s-au conturat următoarele concluzii:

fructele de aronie şi biomasele calusale pigmentate posedă un complex fenolic, 
reprezentat prin  avonozide, antociani, compuşi fenilpropanici, taninuri;

conţinutul diferitor grupe fenolice corelează cu tipul biomasei calusale pigmentate: 
biomasa violacee este marcată prim maximul de conţinut fenolic, mai mult decât în 
fructele de aronie (cu excepţia antocianilor) şi în celelalte biomase calusale pigmen-
tate;

extractele etanolice de 20% ale fructelor de aronie şi biomaselor calusale pigmen-
tate (violacee, crem-roz, crem-alb, verde) manifestă activitate antimicrobiană faţă de 
sp. S.aureus (t. 209-P), E.faecalis, E.coli (t. ATCC 27853), iar extractele din biomasele 
calusale violacee şi crem-roz – şi faţă de microorganismele P. aeruginosa (t. ATCC 
27853), P. vulgaris caracterizate cu rezistenţă înaltă.

Bibliogra e

Bell D, Gochenaur K.1.  Direct vasoactive and vasoprotective properties of anthocyanin-rich ex-
tracts, //J. Appl.Physiol. 2006, 100 (4), p. 1164-1170. 

Calalb T. Inducerea Carpocalusului în Culturi 2. In Vitro la Aronia melanocarpa (Michx.) El-
liot. //Fiziologia şi Biochimia Plantelor la Început de Mileniu. Realizări şi Perspective.Mater. Cong. II., 
Chişinău. 2002, p.217-220.

Calalb T.3.  Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot Tissue Culture In Vitro. //Proceedings of the 8th

National Symposium „Medicinal Plants – Present and Perspectives”, Piatra Neamţ, 2003, p.40-43.
Calalb T.4. Potenţialul fenolic comparativ al maselor calusale şi fructelor de aronie Aronia 

melanocarpa Elliot.//Revista farmaceutică. 2008, 1-4, p.23-28.
Calalb T5. . Investigaţii ultrastructurale comparative ale biomasei frutiere in vitro şi a fructului in 

vivo de Aronia melanocarpa (Michx.) Ellliot. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 
2008, 2 (305), p. 54-62.

Calalb T. 6. Aspecte ultrastructurale şi biochimice ale potenţialului fenoilic din carpomasele calu-
sale de aronie. //Mater. Conf. Naţion. cu participare internaţională “Probleme actuale ale geneticii,  ziolo-
giei şi ameliorării plantelor”, Chişinău, 2008, p.286-290.

Gasiorowski K., Szyba K., Brokos B., Kolaczynska B., Jankowiak-Wlodarczyk M., Oszmianski 7. 
J. Antimutagenic Activity of Anthocyanins Isolated from Aronia melanocarpa Fruit. //Cancer. Lett. 1997, 
119, p.37-46.

Helmut S.8.  Die antimicrobiaele Wirksamkeit der atherischen Obe und Pa anzenextrakte.//Seifen-
Fette-Wachse. 1971, 97, Nr. 20, p.736-738. 

Jakobek L., Seruga M., Medvidovic-Kosanovic M., Novak I.9.  Antioxidant Activity and Polyphe-



55

nols of Aronia in comparision to other berry species. // Agriculture Conspects Scienti cus. 2007, vol. 72, 
Nr.4, p.301-306.

Kornaga T., Zyzak D., Kintinar A., Baynes J., Thornburg R.W10. . Genetic and Biochemical Char-
acterization of a “lost” Unstable Flower Color Phenotype in Interspeci c Crosses of Nicotiana. //Journal 
of Biology. 1997, 2,8, p. 233-239.

Lila M.A.11.  Anthocyanins and Human Health. An In Vitro Investigative Approach. //Journal of 
Biomedicine and Biotechnology. 2004, 5, p.306-313.

Matsumoto M., Hara H., Chiji H., Kasai T.12.  Gastroprotective Effect of Red Pigments in Black 
Chokeberry fruit (A. melanocarpa Elliot) on Acute Gastric Hemorrhagic Lesions in Rats. //J. Agric Food 
Chem. 2004, 52, p. 2226-2229.

Oszmianski J., Wojdylo A.13.  Aronia melanocarpa Phenolics and Their Antioxidant Activity. //
Europ. Food Research and Techology. 2005, Vol. 221, 6. p.809-813.

Oniga I., Benedec D., Hanganu D., Borşa A14. . Analiza Produselor Naturale Medicinale, Cluj-
Napoca, Univ. Med. Farm. „Iuliu Haţieganu”, 2004. 68 pag.

Postolache G., Ciubotaru A., Galupa D., Begu A.15. Resursele vegetale: Starea actuală, protecţia şi 
folosirea raţională.//Mediul ambiant, 2005, 4 (22), p.15-20.

Puupponen-Pimia R., Nohynek L., Alakomi H., Oksman-Caldentey K16. . The action of berry pheno-
lics against human intestinal pathogens. //BioFactors. 2008, Vol. 23, Is.4, p.243-251.

Raport naţional. “Starea mediului in Republica Moldova pe a. 2006”, 12 pag.17. 
Rauha J., Remes S., Heinonen M., Hopia A., Kähkönen M., Kujala T., Pihlaj K., Heikki V., Pia 18. 

V. Antimicrobial effects of Finnish plant extracts containing  avonoids and other phenolic compounds.//
International Journal of Food Microbiology, 2000, Vol. 56, Is. 1, p.3-12.

Russev V., Valcheva-Kuzmanova S., Belcheva A.19.  Study of the natural Aronia melanocarpa juice 
for anti-viral activity. //Pharmacology Section, Department of Preclinical and Clinical Pharmacology and 
Biochemistry, Department of Microbiology and Virology, Varna Medical University, Bulgaria, 2003.

Sueiro L., Yousef G., Seigler D., De Mejia E., Grace M., Lila M.. 20. Chemopreventive Potenţial 
of Flavonoid Extracts From Plantation-bred and Wild Aronia melanocarpa (black chokeberry) Fruits. //
Journal of Food Science. 2006, vol. 71, 8, p.480-488

Tămaş M., Oniga I.,Crişan G., Oprean R., Manescu B., Wilk M.21.  Recherches sur Quelques Prod-
ucts avec Anthocyans. //Proceeding of the XVth Edition of Balkan Medicinal Days, Iasi: Editura „Cantes”, 
2000, p.202 – 205.

Valcheva-Kuzmanova S., Belcheva A. 22. Current knowledge of Aronia melanocarpa as a medicinal 
plant. //Folia Med (Plovdiv). 2006, 48 (2), p.11-17.

Valcheva-Kuzmanova S, Russev V, Bojkova K, Belcheva A.23.  Study of natural Aronia melanocarpa 
fruit juice for antibacterial and antiviral activity.// Scr. Sci. Med. 2003, 35, p.21-23.

Методы экспериментальной химиотерапии (под редакцией Першина Г.), Москва, Меди-24. 

цина, 1971, с. 103-106.

CONTRIBUTIONS TO THE STUDIES ON THE ESSENTIAL OILS 
ISOLATED FROM CORIANDRUM SATIVUM L. AND FOENICULUM 

VULGARE MILL. 

Nina Ciocarlan 1, Silvia Zarbock-Udrea 2

1Botanical Garden (Institute) of Academy of Sciences of Moldova,
2Institute of Organic Chemistry C.D. Nenitzescu, Bucharest, Romania

Introduction

Foeniculum vulgare Mill. and Coriandrum sativum L. are medicinal and culinary 
plants belonging to Apiaceae Lindl. family, native to the Mediterranean region and 
cultivated worldwide.


