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Rezumat
Obiective. Gemoterapia a deschis o nouă ramură în fitoterapie, cea a terapiei cu extracte din ţesuturi
meristematice proaspete, cu un potenţial terapeutic care a determinat iniţierea mai multor studii în ultimii ani.
Cunoaşterea compoziţiei chimice, menţinerea în limitele constanţei permise de natură, a extractelor gemoterapice
este premisa unor produse eficiente şi sigure. Asigurarea eficienţei şi siguranţei se poate realiza numai printr-un
control riguros al calităţii extractelor folosind metode analitice moderne – cromatografice şi spectrale. Lucrarea
prezintă studiul comparativ al compoziţiei unor extracte gemoterapice din plante aparţinând familiei Ericaceae –
extractele din mlădiţe de Iarbă neagră – Calluna vulgaris L., de Afin – Vaccinium myrtillus L. şi de Merişor –
Vaccinium vitis-idaea L.
Materiale şi metode. Extractele gemoterapice s-au obţinut conform prevederilor Farmacopeei franceze şi
europene, din mlădiţe tinere, recoltate din zona Cluj. Polifenolii, flavonoidele şi arbutozida s-au evaluat prin
cromatografie pe strat subţire, cromatografie de lichide de înaltă performanţă şi spectrofotometrie UV-Vis.
Rezultate. Metodele cromatografice au identificat în extracte arbutozida şi hiperozida, respectiv cvercetina în
extractul din mlădiţele de Merişor şi acidul clorogenic în extractul din mlădiţe de Iarbă neagră. Concentraţie mai
mare de flavonoide totale şi polifenoli totali s-a găsit în extractul din mlădiţe de Iarbă neagră, iar arbutozida are
concentraţie mai mare în extractul din mlădiţe de Merişor.
Concluzii. S-au observat asemănări şi diferenţe compoziţionale. Metodele cromatografice pot realiza net
diferenţierea dintre specii înrudite cum sunt Afinul şi Merişorul. Identificarea şi determinarea cantitativă a
compuşilor activi din aceste extracte pot da explicaţii asupra efectelor terapeutice ale acestora, observate clinic.
Prin aceste studii se poate propune o metodă de verificare a calităţii acestor extracte pentru asigurarea eficienţei
şi siguranţei.
Cuvinte cheie: gemoterapie, extracte din ţesuturi meristematice, controlul calităţii, cromatografie,
spectrofotometrie UV-Vis

Abstract
Objectives. The gemmotherapy opened a new phytotherapy branch, those that use fresh, meristematic tissues
extracts, having such a therapeutic power that determined the beginning of more studies in this field. The
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knowledge regarding the chemical composition of the gemmotherapic extracts, its constant maintenance in the
nature allowed limits, is the premise of the eﬃcient and safe products. The eﬃcacy and safety can be assured just
by a rigorous quality control of these extracts using modern chromatographic and spectral methods. This work
present a comparative study of the chemical composition of some gemmotherapic extracts obtained from plants
belonging to Ericaceae family – the young shoots extracts of Common heather - Calluna vulgaris L., Bilberry –
Vaccinium myrtillus L. and Cowberry– Vaccinium vitis-idaea L.
Materials and methods. The gemmotherapic extracts were obtained according to French and European
Pharmacopoeia from young shoots, harvested near Cluj. The polyphenols, flavonoids and arbutoside were
evaluated by thin-layer chromatography (TLC), liquid chromatography (HPLC) and UV-Vis spectrophotometry.
Results. By the used chromatographic methods were identified in all extracts the arbutoside and the hyperoside,
the quercetine was identified in the Cowberry young shoots extract and the chlorogenic acid in Common heather
young shoots extract. The higher concentration of total flavonoids and polyphenols was determined in the
Common heather young shoots extract. The arbutoside concentration was the highest in the Cowberry young
shoots extract.
Conclusions. There were observed compositional similarities and diﬀerences. By chromatographic methods it was
made a diﬀerence between very similar species, like the Bilberry and Cowberry. The identification and
quantitative determination of the active compounds from these extracts can explain the therapeutic eﬀects of
them, clinically already observed. Using the mentioned methods could be proposed a quality control method of
these extracts to assure them eﬃciency and safety.
Key words: gemmotherapy, meristematic tissues extracts, quality control, chromatography,
UV-Vis spectrophotometry

INTRODUCERE
Gemoterapia este o ramură mai nouă a fitoterapiei,
numită de mulţi chiar „noua fitoterapie“, dezvoltată
începând din prima jumătate a secolului XX și
fundamentată în anii ’60. Gemoterapia se bazează pe
efectul stimulator și reglator pe care celulele „stem
vegetale“ sau celulele meristematice îl pot avea asupra
organismului uman. Celulele meristematice sunt celule
vegetale nediferenţiate, cu potenţial mare de diviziune
și care prin procesul de diferenţiere vor putea deveni
diferite tipuri de celule cu funcţii specifice pentru
plante (1-4).
Astfel, încă din anii ’60 a apărut în Farmacopeea
Franceză între monografiile de preparare a sușelor
homeopatice, metoda de preparare a maceratelor
glicerinice din ţesuturi meristematice proaspete (5).
Aceste macerate glicerinice sunt extractele
gemoterapice pe care se bazează azi toată experienţa
clinică în domeniul gemoterapiei.
Extractele gemoterapice sunt prin urmare extracte în
alcool etilic, glicerină și apă ale unor ţesuturi de plante
tinere, proaspete, care se găsesc în muguri, mlădiţe,
radicele, seminţe etc. Prin modul lor de preparare ele
plasează gemoterapia la graniţa dintre fitoterapie și
homeopatie.

Compoziţia chimică a mugurilor, mlădiţelor și altor
ţesuturi aflate în curs de diferenţiere nu sunt bine
cunoscute, ele conţinând atât precursori ai compușilor
de acumulare, cât și compuși de acumulare deja
formaţi. Compoziţia chimică este unul dintre factorii
care determină efectul terapeutic și, ca urmare,
calitatea, eficienţa și siguranţa acestor extracte. Ca
urmare, studiul acestora și identificarea compușilor de
bază au o importanţă deosebită pentru stabilirea unor
metode de control al calităţii.
Farmacopeele moderne, printre care și Farmacopeea
Europeană, prevăd pentru plante și extracte din plante
o serie de metode analitice care pot fi folosite pentru
verificarea calităţii acestora. Dintre acestea, metodele
cromatografice sunt importante deoarece sunt capabile
de a separa și identifica componentele unor amestecuri
atât de complexe cum sunt plantele și extractele
acestora (6).
Dintre metodele cromatografice, cromatografia pe strat
subţire este tehnica folosită pentru identificarea
speciilor de plante, oferind o amprentă specifică
fiecărei specii datorită compoziţiei lor chimice unice.
Alte metode cromatografice cum sunt cromatografia de
lichide sau de gaze sunt folosite pentru identificarea și
determinarea cantitativă a unor compuși individuali din
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plante. Metodele spectrale, în special
spectrofotometria UV-Vis, este folosită pentru
determinări de clase de compuși activi din plante sau
pentru evaluarea efectului antioxidant (6,7).
Având în vedere necesitatea de a cunoaște compoziţia
chimică a extractelor gemoterapice și de a dezvolta
metode de control al calităţii care să asigure o
compoziţie și concentraţie constantă a compușilor
activi din aceste extracte, pentru o eficienţă terapeutică
constantă, am ales să studiem extractele gemoterapice
obţinute din plante aparţinând familiei Ericaceae.
Extractele din mlădiţele de Iarbă neagră – Calluna
vulgaris L., de Afin – Vaccinium myrtillus L. și de
Merișor – Vaccinium vitis-idaea L. au fost studiate prin
metode cromatografice și spectrale. S-a urmărit
conţinutul de flavonoide, polifenoli și de arbutozidă,
compus caracteristic familiei Ericaceae, observând
asemănări și deosebiri între plante, care, macroscopic,
pot avea caracteristici morfologice similare.

MATERIALE ŞI METODE
Prepararea extractelor
Mlădiţele de Iarbă neagră, Afin și Merișor s-au recoltat
în perioada mai-iunie, din zone nepoluate, aflate la cel
puţin 3 km depărtare de orice zonă intens circulată, din
judeţul Cluj. Prelucrarea plantei proaspete s-a realizat
în maximum 6 ore de la recoltare, după o verificare
amănunţită sub aspect botanic (macroscopic).
Extractele gemoterapice s-au preparat conform
metodei din Farmacopeea Franceză, respectiv
Europeană (5,6), folosind ca și solvent apă purificată,
alcool etilic 96% vol. și glicerină vegetală 100%, toate
de calitate farmaceutică. Extracţia s-a realizat la rece,
prin macerare. Toate extractele au fost obţinute la SC
PlantExtrakt SRL.
Condiţiile analizei cromatografice pe strat subţire
Analiza cromatografică pe strat subţire s-a realizat pe
placă de silicagel, având încorporat indicator de
fluorescenţă la 254 nm, provenit de la firma Merck,
Germania. Extractele s-au supus extracţiei pe faza
solidă, pe coloane silicagel-C18, înainte de a fi aplicate
pe placă (8). Ca și etaloane s-au folosit soluţii
metanolice de 1 mg/ml de acid clorogenic, hiperozidă
și cvercetină. Pe placă s-au aplicat câte 40 µl din
extractele gemoterapice prelucrate și câte 10 µl din
etaloane. Eluarea s-a realizat cu un amestec de acetat
de etil – metanol – apă purificată (64:20:16, v/v). După
eluare placa s-a uscat în aer, apoi s-a pulverizat cu
reactiv Neu-PEG şi s-a vizualizat în fluorescenţă la 365
nm (7,9).
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Condiţiile analizei cromatografice de lichide (HPLC)
Analiza cromatografică de lichide de înaltă performanţă
s-a realizat cu un aparat HPLC Varian ProStar prevăzut
cu pompă terţiară și detector spectrofotometric cu arie
de diode. Separarea s-a realizat pe coloană
Phenomenex C-18, 150 x 4,6 mm, 5 µm, prevăzut cu o
precoloană de aceeaşi tip, de 5 mm lungime. Faza
mobilă izocratică a fost formată din 90% metanol şi
10% apă purificată şi s-a introdus în coloană cu un debit
de 1 ml/minut. S-au injectat câte 10 µl din soluţii
metanolice 10% obţinute din cele 3 extracte
gemoterapice, respectiv din soluţii standard de
arbutozidă de 0,1; 0,2; 0,3 respectiv 0,4 mg/ml.
Detecţia spectrofotometrică s-a realizat la 280 nm. Pe
baza ariilor determinate la soluţiile standard de
arbutozidă s-a construit o curbă de calibrare pentru
evaluarea conţinutului de arbutozidă în cele 3 extracte
gemoterapice.
Condiţiile analizelor spectrofotometrice UV-Vis
Determinarea flavonoidelor totale
Determinarea s-a realizat adaptând metoda din
Farmacopeea Română (10).
Câte 2 ml din extractele gemoterapice s-au amestecat
cu 3 ml clorură de aluminiu 2,5% și 5 ml acetat de sodiu
10% și totul s-a adus la 25 ml cu metanol. După 30 de
minute s-au citit absorbanţele la un aparat GBC-Cintra
101, Australia, la 430 nm. Ca și soluţie de comparaţie
s-a folosit un amestec format din 2 ml extract
gemoterapic adus la 25 ml cu metanol.
Ca și standard s-a folosit o soluţie de rutozidă de 0,1
mg/ml din care s-au luat câte 1, 2, 3 respectiv 4 ml și
s-au amestecat cu 3 ml clorură de aluminiu 2,5% și 5 ml
acetat de sodiu 10% și apoi toate soluţiile s-au adus la
25 ml cu metanol. După 30 de minute s-au citit
absorbanţele la un aparat GBC-Cintra 101, Australia, la
430 nm. Ca și soluţie de comparaţie s-a folosit un
amestec format din 8 ml apă adus la 25 ml cu metanol.
Pe baza absorbanţelor citite pentru soluţiile standard
s-a construit o curbă de calibrare pentru determinarea
concentraţiei de flavonoide totale exprimate în rutozidă
în extractele gemoterapice studiate.
Determinarea polifenolilor totali
Determinarea s-a realizat adaptând metoda din
Farmacopeea Română (11).
Câte 10 ml de extracte gemoterapice s-au amestecat cu
0,5 ml reactiv fosfowolframic și totul s-a adus la 25 ml
cu soluţie de carbonat de sodiu 15%. După 2 minute
s-au citit absorbanţele la un aparat GBC-Cintra 101,
Australia, la 715 nm. Ca și soluţie de comparaţie s-a
folosit un amestec format din 10 ml extract
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gemoterapic adus la 25 ml cu soluţie de carbonat de
sodiu 15%.
Ca standard s-a folosit o soluţie de acid cafeic de 1 mg/
ml din care s-au luat câte 0,01; 0,5 respectiv 1 ml și s-au
amestecat cu 0,5 ml reactiv fosfowolframic și apoi toate
soluţiile s-au adus la 25 ml cu soluţie de carbonat de
sodiu 15%. După 2 minute s-au citit absorbanţele la un
aparat GBC-Cintra 101, Australia, la 715 nm. Ca și
soluţie de comparaţie s-a folosit un amestec format din
1,5 ml apă adus la 25 ml cu soluţie de carbonat de
sodiu 15%. Pe baza absorbanţelor citite pentru soluţiile
standard s-a construit o curbă de calibrare pentru
determinarea concentraţiei de polifenoli totali
exprimaţi în acid cafeic în extractele gemoterapice
studiate.

REZULTATE
În Fig. 1 se observă cromatograma pe strat subţire
obţinută pentru cele 3 extracte gemoterapice studiate.

În Fig. 2 sunt prezentate cromatogramele HPLC
obţinute pentru extractele gemoterapice și al
arbutozidei standard, iar în Tabelul 1 sunt prezentate
maximele de absorbţie din spectrul UV-Vis al
arbutozidei standard, respectiv ale arbutozidelor
separate din extractele gemoterapice. Timpul de
retenţie al arbutozidei este de 1,9 min atât la standard,
cât și în cazul compușilor separaţi din extractele
gemoterapice.
TABELUL 1. Maximele de absorbţie ale arbutozidei şi al arbutozidelor separate din cele 3 extracte gemoterapice
Arbutozida
Standard
Din extract din mlădiţe de Iarbă neagră –
Calluna vulgaris
Din extract din mlădiţe de Afin – Vaccinium
myrtillus
Din extract din mlădiţe de Merișor – Vaccinium
vitis ideae

Maxim de
absorbţie, nm
285,76
289,44
289,23
284,43

În Fig. 3 se observă curbele de calibrare pentru
rutozidă, respectiv acid cafeic obţinute prin metodele
spectrofotometrice menţionate și pentru arbutozida
obţinută prin HPLC. În Tabelul 2 sunt prezentate
ecuaţiile curbelor și coeficienţii de corelaţie.
TABELUL 2. Ecuaţiile curbelor de calibrare şi coeficienţii lor de
corelaţie
Ecuaţia pentru Ecuaţia
Rutozidă
Acid cafeic
Arbutozidă

Abs = 31,185 x C + 0,0017
Abs = 13,967 x C + 0,1637
Aria = 4x107 x C + 450779

Coeficientul de
corelaţie
0,9999
0,9984
0,9990

FIGURA 1. Cromatograma extractelor gemoterapice de
Ericaceae în fluorescenţă

FIGURA 2. Cromatogramele HPLC ale arbutozidei standard şi ale arbutozidelor separate din extractele gemoterapice
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TABELUL 3. Conţinutul de flavonoide totale exprimate în
rutozidă, de polifenoli totali exprimaţi în acid cafeic şi de
arbutozidă a celor 3 extracte gemoterapice
Extractul
Conţinut de
Conţinut de
Conţinut de
gemoterapic flavonoide totale polifenoli totali
arbutozidă,
din mlădiţe
exprimate în
exprimate în acid
mg/ml
de
rutozidă, mg/ml
cafeic, mg/ml
Iarbă neagră
0,102
0,131
0,430
– Calluna
vulgaris
0,071
0,072
1,030
Afin –
Vaccinium
myrtillus
Merişor –
0,074
0,075
1,330
Vaccinium
vitis-idaea
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FIGURA 4. Conţinutul de flavonoide totale exprimate în
rutozidă, de polifenoli totali exprimaţi în acid cafeic şi de
arbutozidă a celor 3 extracte gemoterapice

DISCUŢII

FIGURA 3. Curbele de calibare în rutozidă, acid cafeic şi
arbutozidă

În Tabelul 3 și Figura 4 sunt prezentate rezultatele
determinărilor spectrofotometrice pentru cele 3
extracte gemoterapice în ceea ce privește conţinutul
lor în flavonoide totale exprimate în rutozidă, polifenoli
totali exprimaţi în acid cafeic și arbutozidă.

34

Vol. 6, Nr. 1, An 2013

Analiza cromatografică pe strat subţire indică clar
diferenţele între cele 3 specii, fiecare având o amprentă
cromatografică specifică cu o gamă de compuși
specifici, chiar dacă fac parte din aceeași familie. Se
observă însă și o serie de asemănări, compuși care sunt
prezenţi în toate cele 3 specii, aceștia fiind compușii
specifici familiei. S-a putut identifica hiperozida în toate
cele 3 extracte gemoterapice, cvercetina doar în
extractul din mlădiţe de Merișor, iar acidul clorogenic
mai ales în extractul din mlădiţe de Iarbă neagră. Se
observă diferenţe de intensitate a benzilor separate
care indică concentraţii diferite ale componentelor în
diferitele extracte gemoterapice studiate. Astfel, se
poate observa o bandă corespunzătoare hiperozidei
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mai intensă în extractele din mlădiţele de Afin,
respectiv Merișor.
Prezenţa arbutozidei, identificată și determinată
cantitativ prin cromatografie de lichide pe coloană în
toate cele 3 extracte gemoterapeutice, fiind compus
specific familiei de plante, poate explica indicaţia
acestor extracte gemoterapice, pe baza experienţei
clinice, în infecţii urinare de tipul cistitelor,
colibacilozelor etc. Picul mai înalt, indicând o
concentraţie mai mare, corespunzătoare arbutozidei în
extractul din mlădiţe de Merișor, poate explica indicaţia
preponderent în sfera aparatului urinar și digestiv, mai
ales în colibaciloze, a acestui extract.
Dozarea de flavonoide totale și polifenoli totali a
relevat o concentraţie mai mare a acestora în Extractul
din mlădiţe de Iarbă neagră, dar toate cele 3 extracte
gemoterapice studiate au o concentraţie semnificativă
de flavonoide și polifenoli. Aceste date sunt în
concordanţă și cu rezultatele cromatografiei pe strat
subţire, unde benzile galben-portocalii sau galbenverzui indică flavonoidele, iar cele albastre sau verzuialbastre derivaţii de acid cafeic. Concentraţia mare de
polifenoli și flavonoide poate să fie corelată cu o
activitate antioxidantă semnificativă care poate
contribui la efectele benefice ale acestor extracte
gemoterapice, observate clinic.
În cazul Extractului gemoterapic din mlădiţe de Afin
– Vaccinium myrtillus concentraţia semnificativă de
polifenoli poate explica efectul benefic asupra ochilor,
inclusiv în caz de complicaţii retiniene din diabetul
zaharat, deoarece prin conţinutul ridicat de polifenoli
poate reduce stresul oxidativ de la nivelul ochilor.
Concentraţia semnificativă de flavonoide din Extractul
din mlădiţe de Iarbă neagră – Calluna vulgaris poate
explica efectul diuretic al acestuia, constatat clinic,
cunoscut fiind că flavonoidele contribuie la diureză.
Raportul de concentraţie polifenoli, flavonoide și
arbutozidă în extractul din mlădiţe de Iarbă neagră
poate explica și indicaţia preponderentă a acestui
extract ca diuretic, de eliminare a unor tipuri specifice
de calculi renali și mai puţin în infecţii urinare.
Ca urmare, metodele analitice folosite – cromatografia
pe strat subţire, HPLC și spectrofotometria UV-Vis – pot
fi propuse ca metode de control al calităţii acestor
extracte gemoterapice, determinând identitatea
speciei, identificând potenţialii compuși activi și
determinând cantitativ clase de compuși sau compușii
importanţi. Folosind aceste teste ca metode de control

al calităţii se va putea verifica constanţa, în limitele
permise de natură, a compușilor importanţi din punct
de vedere terapeutic și se va putea asigura eficienţa
constantă a extractelor gemoterapeutice.
Folosind metode analitice de controlul calităţii se
garantează calitatea, eficienţa și siguranţa constantă a
extractelor gemoterapice PlantExtrakt, folosirea speciei
corespunzătoare și obţinerea de extracte cu gama de
compuși activi corespunzători, atât sub aspect calitativ,
cât și cantitativ.

CONCLUZII
Lucrarea a evidenţiat similarităţile și diferenţele
compoziţionale existente între 3 extracte gemoterapice
obţinute din plante aparţinând aceleiași familii,
Ericaceae. S-au putut identifica prin cromatografie
compușii specifici familiei, prezenţi în toate cele 3
extracte, arbutozida, dar și compușii specifici ficărei
specii, mai ales din clasa polifenolilor. S-a observat, pe
baza mărimii picului corespunzător arbutozidei, că cel
mai mare conţinut se găsește în extractul din mlădiţe
de Merișor – Vaccinium vitis-idaea. S-au determinat
cantitativ flavonoidele totale, polifenolii totali și
arbutozida, observându-se că extractul din mlădiţe de
Iarbă neagră conţine o concentraţie mai mare de
polifenoli și flavonoide (0,131 mg/ml, respectiv 0,102
mg/ml), iar extractele de Afin și Merișor conţin mai
multă arbutozidă (1,03, respectiv 1,33 mg/ml). Pe baza
acestor date se pot explica o serie de indicaţii
terapeutice sau efecte benefice ale acestor extracte
gemoterapice, observate clinic. Astfel s-a putut explica
folosirea preponderentă în sfera urinară a Extractului
din mlădiţe de Iarbă neagră – Calluna vulgaris, care are
un conţinut mai mare de flavonoide cu posibil efect
diuretic. Pe baza concentraţiei semnificative de
polifenoli și flavonoide cu rol antioxidant se poate
explica efectul benefic asupra ochilor al Extractului din
mlădiţe de Afin – Vaccinium myrtillus. Prezenţa
arbutozidei în toate cele 3 extracte gemoterapice
explică indicaţia lor în infecţii urinare – cistite și
colibaciloze, mai ales al Extractului din mlădiţe de
Merișor, care prezintă concentraţia cea mai mare de
arbutozidă.
Lucrarea demonstrează importanţa controlului calităţii
extractelor gemoterapice folosind metode analitice
moderne, cromatografice și spectrale, metode ce
satisfac cerinţele pentru a fi folosite în acest sens.
Controlul riguros al calităţii acestor extracte
gemoterapice asigură eficienţa și siguranţa constantă a
acestora.
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