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Contextul actual al cercetărilor din domeniul farmaciei cunoaşte o reorientare
spre medicina naturistă şi implicit spre produsele vegetale cu proprietăţi deosebite.
Volumul informaţiilor ştiinţifice în domeniul fitofarmaciei s-a dublat în ultimul deceniu,
concomitent cu perfecţionarea metodelor de analiză și a aparaturii necesară unor astfel
de determinări a principiilor active din plante. Această dezvoltare ultrarapidă a
metodelor de investigație este susţinută de cercetări intense prin care se caută noi
resurse neinvestigate încă.
Deși medicina tradițională folosește din plin potențialul terapeutic al unor plante
indigene care sunt extrem de răspândite în flora țîrii noastre, acestea sunt foarte puțin
valorificate terapeutic la nivel farmaceutic industrial.
Aceste specii, dacă se dovedesc a fi bogate în metaboliți secundari și sunt
răspândite în flora indigenă, pot constitui resurse alternative ieftine.
Specia propusă, Cirsium arvense este o plantă extrem de cunoscută pe teritoriul
ţării noastre, asupra căreia studiile sunt extrem de reduse.
Se cunoaşte totuşi în etnomedicină că aceasta poate fi utilizată pentru tratarea
varicelor şi a hemoroizilor.
Deoarece nu există studii asupra compoziţiei chimice a acesteia, este necesară
realizarea unui astfel de studiu care să cuprindă o metodologie cât mai detaliată. Un alt
argument care a stat la baza alegerii acestei teme a fost răspândirea ei pe teritoriul ţării
noastre precum şi accesibilitatea acestei plante extrem de ridicate.
În această lucrare a fost realizat un studiu interdisciplinar în urma căruia au fost
stabiliți parametrii de identitate și calitativi ai speciei Cirsium arvense, specie indigenă
întâlnită frecvent în flora spontană a țării noastre și complet neinvestigată până în
prezent. Studiul nostru a vizat de asemenea și caracterizarea chimică a acestei specii,
precum și evaluarea anumitor activități farmaceutice pe care le-ar putea avea specia
Cirsium arvense.
Materialul este structurat în două părți: o parte teoretică alcătuită din două
capitole și o parte de contribuții originale alcătuită din 6 capitole.

PARTEA INTAI – STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII
1. Primul capitol prezintă câteva considerații cu caracter general în ceea ce
privește specia Cirsium Arvense: de la descrierea botanică a acesteia, răspândire și
utilizări în etnomedicină.
2. Cel de-al doilea capitol este dedicat aspectelor teoretice ale principalelor
metode de analiză a principiilor active din compoziția chimică a acestei specii.

CONTRIBUŢII ORIGINALE
CAPITOLUL 3. ANALIZA MACRO ŞI MICROSCOPICĂ A ORGANELOR
VEGETATIVE PROVENIND DE LA SPECIA CIRSIUM ARVENSE
În cel de-al treilea capitol a fost realizat un studiu macroscopic și microscopic al
organelor vegetative în scopul stabilirii caracteristicilor de identitate ale specie
investigate.
Specia propusă, Cirsium arvense este o plantă extrem de cunoscută pe teritoriul
ţării noastre, asupra căreia studiile sunt extrem de reduse.
De aceea trebuie s-au stabilit anumite caracteristici morfologice ce pot fi
observate cu ochiul liber.
Prin analiza macroscopică s-au descris elemente legate de formă, aspect,
dimensiuni și culoare, precum și particularități legate de miros și gust.
Au fost luate în studiu următoarele produse fitofarmaceutice: frunzele ,tulpina și
rădăcina în diferite momente ale anului când conținutul de substanțe active este la cel
mai ridicat nivel.
Deoarece nu există studii asupra compoziţiei chimice a acesteia, a fost necesară
realizarea unui astfel de studiu care să cuprindă o metodologie cât mai detaliată.
Pentru analiza microscopică a fost folosit un microscop Bel Photonics model
BIO3 cu cameră video Bel Photonics Model BVM-100 şi soft Bel MicroImage Analzyer.
Analiza microscopică a organelor vegetative a relevant detalii structurale
caracteristice speciei, corespunzând datelor existente până în prezent, și oferind și
detalii noi ce indică deosebirile structurale între speciile aparținând aceluiași gen.

CAPITOLUL 4. ANALIZA CHIMICĂ PRELIMINARĂ A ORGANELOR
VEGETATIVE DE LA SPECIA CIRSIUM ARVENSE
În acest capitol au fost efectuate mai multe analize care să releve compoziția
fitochimică preliminară a acestei specii. Astfel, în primul subcapitol s-a urmărit
determinarea umidității și a cenușii brute pentru fiecare organ vegetative al specie
Cirsium arvense, constatându-se că în cazul speciei analizate, procentele se
încadrează în limitele prevăzute de Farmacopee (de 10-13% pentru conținutul de apă și
mai mic de 5% pentru cenușa brută). Subcapitolul 4.2 include evaluarea prin
spectroscopiei în infraroşu a principalelor grupe funcționale din extracte.
În subcapitolul 4.3. concentratia metalelor in probele de Cirsium arvense a fost
determinata prin

spectometria de absorbie atomica cu flacara si cuptor de grafit.

Elementele Ca, Cr, Ni, Fe, Mn, Zn și Pb au fost gasite a fi prezente în diferite organe
ale plantei in proportii variate. Deviatia relativa standard pentru toate concentratiile
metalelor masurate a fost de sub 10%. Rezultatele obtinute sunt in concordanta cu
datele raportate in literatura.
În subcapitolul 4.4. au fost extrase principiile active prin metoda de extracție
continuă Soxhlet cu ajutorul a doi solvenți de polarități diferite: eterul etilic și alcoolul
etilic. Această metodă de extracție s-a dovedit a fi eficientă, obținându-se randamente
bune de extracție.
Cel mai mare procent de compuși extractibili în alcool l-au avut frunzele speciei
(12,9%), urmate de rădăcinile speciei (10,06%). În ceea ce privește compușii extractibili
din soluția eterică, tot frunzele speciei sunt mai bogate în astfel de principii active
(7,54%), urmate tot de rădăcinile speciei (4,96%).
În subcapitolul 4.5. s-a realizat analiza chimică calitativă a frunzelor, tulpinilor și
rădăcinilor acestei specii, în urma căreia s-a constatat prezenţa unor grupe de principii
active de tipul fitosterolilor, terpenoidelor, flavonoidelor, taninurilor catehice.

CAPITOLUL 5. ANALIZA METABOLIȚILOR SECUNDARI DIN SPECIA
CIRSIUM ARVENSE PRIN GC-MS ȘI HPLC

Capitolul 5 prezintă analiza unor metaboliți secundari din specia Cirsium arvense
prin tehnici moderne de analiză cuplate (gaz-cromatografie cuplată cu spectrometria de
masă) sau necuplate (cromatografia de lichide de înaltă performanță).
Analiza prin GC-MS (subcapitolul 5.1) a evidențiat în profilul chimic al speciei
investigate prezența a trei fitosteroli cu proprietăți curative extrem de semnificative
precum scăderea colesterolului din sânge, prevenirea bolilor cardiace, prevenirea
formării radicalilor liberi în organism.
Prin analiza HPLC (subcapitolul 5.2) au fost găsiți în această specie doisprezece
polifenoli: trei acizi polifenolici derivați de la acidul hidroxicinamic, opt flavonoide și un
compus aparținând clasei taninurilor catehice (catechina). Toți compușii prezenți sunt
metaboliți secundari extrem de studiați pentru proprietățile lor remarcabile avute asupra
sănătății omului.
Metoda propusă s-a dovedit a fi selectivă, picurile analiților fiind bine separate,
fără interferențe semnificative cauzate de compuși endogeni. Totodată timpul de analiză
este destul de redus, de până la 30 de minute, reușindu-se pe acest interval separarea
simultană a treisprezece compuși distincți.

CAPITOLUL 6. DETERMINAREA CONȚINUTULUI TOTAL DE
POLIFENOLI A TOTALULUI FLAVONOIDIC ȘI A SUBSTANȚELOR
OXIDABILE PRIN METODE SPECTROFOTOMETRICE
În studiul efectuat în capitolul șase, cercetarile s-au axat pe o valorificare a
speciei Cirsium Arvense, procedându-se la evaluarea totalului polifenolic, totalului
flavonoidic și al substanțelor oxidabile a părţilor aeriene și subterane provenite de la
specia investigată. Dintre cele trei probe, frunzele specie Cirsium Arvense au cel mai
ridicat conţinut polifenolic (42.07 mg/100 mL în alcool 30%, 52.83 mg/100 mL în alcool
50% şi respectiv 47.35 mg/100 mL în alcool 70%) şi totodată şi cel mai mare conţinut
flavonoidic (34.22 mg/100 mL în alcool 50% şi respectiv 32.36 mg/100 mL în alcool
70%). După frunzele speciei, cel mai ridicat conţinut polifenolic şi respectiv flavonoidic îl
au rădăcinile de Cirsium arvense, urmate de tulpini.

Se poate concluziona că pentru utilizatea în scopuri medicinale a tincturilor din
această specie, etanolul 50-70% poate fi folosit pentru a sigura tincturii conţinut cât mai
bogat în principii active antioxidante (polifenoli şi respective flavonoide).Dintre mixturile
hidroetanolice de concentratii diferite (70oC , 50oC , 30oC) s-a constatat că extractul în
etanol 50oC este cel mai bogat în polifenoli, în timp ce extractul etanolic cu concentrația
70oC s-a dovedit a fi cel mai bogat în flavonoide.

CAPITOLUL 7. ANALIZA FITOTOXICITĂŢII SPECIEI CIRSIUM
ARVENSE PRIN TESTUL TRITICUM
Pentru analiza fitotoxicității extractelor obținute de la Cirsium Arvense a fost ales
testul Triticum. Extractele au arătat la concentrații scăzute un efect stimulativ deosebit,
radicela principală a cariopselor tratate cu extract de concentrație 0,25-0,5% depășind
în elongație pe cea a cariopselor tratate cu apă distiltă, din proba martor. Astfel,
extractul o,25% obținut din rădăcinile speciei Cirsium Arvense a stimulat creșterea
rădăcinii principale cu 18%, în timp ce extractul 0,25% din tulpini a stimulat creșterea
rădăcinii principale cu 13%. La concentrații mai ridicate, de 1-2%, efectul este invers,
inhibior, cea mai mare inhibiție, de 87%, obținându-se pentru extractul 2% din frunzele
speciei.

CAPITOLUL 8. PREPARAREA ŞI CARACTERIZAREA UNOR
TINCTURI DIN SPECIA CIRSIUM ARVENSE
În ultimul capitol au fost evaluate tincturile obținute de la această specie, acestea
fiind caracterizate din punct de vedere orgnoleptic, determinându-se indicele de
refracție, densitatea relativă ți conținutul total de metale grele. Conform rezultatelor
obținute, tincturile se încadrează în normele prevăzute de farmacopee.
În teză sunt incluse o serie de contribuţii cu caracter de originalitate:
- analiza macro și microscopică a caracteristicilor anatomice ale speciei Cirsium
Arvense din flora spontană a țării noastre;
- a fost realizat profilul anorganic al speciei, determinându-se nivelul de Mo, Pb,
Zn, Ni, Ca, Cr și Fe prin spectrometrie de absorbție atomică cu cuptor de grafit;

- prin GC-MS și HPLC au fost determinați o serie de metaboliți secundari
aparținând claselor fitosteroli, polifenoli și taninuri catehice.
Specia Cirsium Arvense merită o atenţie deosebită din partea cercetătorilor
datorită abundenței acesteia în flora spontană, și așa cum au arătat analizele efectuate
în cadrul acestei teze, datorită diversității metaboliților secundari din compoziția acestei
specii, aceasta putându-se dovedi o sursă nelimitată de compuși care să fie ulterior
utilizați în industria farmaceutică.
Perspective viitoare de cercetare:
Deoarece la ora actuală materia primă este furnizată de materialul vegetal
recoltat din flora spontană, în cazul utilizării controlate a materialului vegetal, ar trebui
sa se treaca la cultura conventională pe care se vor face studii de specialitate, în acest
caz potențialul biosintetic fiind influențat de condițiile pedoclimatice din arealul de
prelevare a plantelor.
*****
Teza de doctorat cuprinde 8 capitole, 55 figuri şi 17 tabele.
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