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OBŢINEREA EXTRACTULUI USCAT DE ANTOCIANI

DIN PRODUSUL VEGETAL CRATAEGI FRUCTUS

GRUIA SILVIA-MARIETA,LUNGEANU I.

Produsele vegetale (materii prime de origină vegetală utilizate, sub divei se

forme, la prepararea unor medicamente) care se recoltează de la Crataegus sp.

(păducel) sunt florile (Crataegi flos), frunzele (Crataegi folium), florile cu frunze

(Crataegi folium cum flore) şi fructele (Crataegi fructus).

Principiile active, pe care le conţin produsele vegetale recoltate de laCrataegus

sp., se încadrează în trei grupe: din prima grupă fac parte derivaţi aminici, din grupa

a douacompuşi fcnolici şi din grupa a treia derivaţi triterpenici.

Dintre principiile active,încadrate în grupele menţionate, principiile active din

grupa derivaţilor triterpenici au constituit subiectul lucrurilor ştiinţifice, pe care le-

am publicat în Acta Botanica Horti Bucurestiensis 1991-1992 (Nota I şi II).

In acest volum, lucrările ştiinţi Псе referitoare la contribuţia colectivului nostru

la cercetarea farmacognostică a produselor vegetale recoltate de \& Crataegus sp., se

bazează pe principii active (antociani, fiavone), care fac parle din grupa compuşilor

fenolici. Antocianii şi leucoderivaţii acestora procianidolii, în produsele vegetale

recoltate de la Crataegus sp. ,
se găsesc în cantităţi di ferite. Dintre produsele vegetale,

menţionate mai sus, produsul Crataegifructus conţine cantitatea cea mai ridicată din

acest tip desubstanţe, cu valoare terapeutică. Pe baza acestei piopriclăţi a fructelor de

păducel, ne-am propus să întreprindem cercetarea farmacognostică a produsului

Crataegi fructus în direcţia stabilirii condiţiilor optime de lucru necesare pentru

obţinerea antocianilor şi a extractului uscat de antociani din acest produs vegetal.

Rezultatul cercetării farmacognostice, în direcţia prezentată, îl constituie

elaborarea următorului procedeu:

într-un cartuş, confecţionat din hârtie de filtru şi vată, se introduce 100 g

pulbere de plantă, obţinută de la produsul vegetal Crataegi fructus, uscată la

temperatura camerei (umiditate, cel mult 14%). După preparare, cartuşul se intro-

duce în dispozitivul de extracţie al unui aparat Soxhlet şi se extrage cu cloroform

până când extractul cloroformic devine incolor (aproximativ 2 zile x 7 ore).

După debalastare, cartuşul se usucă la temperatura camerei până a doua zi sau

timp de 4 ore, la etuvă, la 40°C.
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După uscare, cartuşul se reintroduce în aparatul Soxhlet şi se extrage cu eter de

petrol până când extractul de eter de petrol nu mai lasă pată de grăsime pe hârtie de

filtru (aproximativ o zi x 7 ore).

Cartuşul se usucă la temperatura camerei până a doua zi sau timp de 4 ore, la

etuvă, la 40*C.

După uscare, cartuşul se desface şi pulberea de plantă debalastată şi degresată

se introduce într-un balon cu fund plat şi şlif de 1000 ml. Se adaugă 500 ml meta-

nol acidulat cu 1 % acid clorhidric conc., şi se lasă la macerat timp de două zile. După

două zile, lichidul supernatant se decantează într-un vas de recoltare, cu şlif, de

aproximativ 1,5-2 litri. Peste pulberea de plantă se adaugă 200 ml metanol acidulat

cu 1 % acid clorhidric conc. Se agită timp de o oră, pe agitator mecanic de laborator

cu mişcare orizontală, şi se lasă în repaus 30 minute. Lichidul supernatant se

decantează în vasul de recoltare. Peste pulberea de plantă, se adaugă, din nou, 200

ml metanol acidulat cu 1% acid clorhidric conc. Se agită timp de o oră, pe agitator

mecanic de laborator. în continuare, se procedează ca mai sus. Dacă lichidul

supe mat am, rezul tat după a treia e xtracţie, nueste aproape incolor, se m ai e fectuează

încă o extracţie cu 200 ml metanol acidulat cu 1 % acid clorhidric conc. ,
în condiţiile

menţionate mai sus.

După epuizarea pulberii de plantă, aceasta se înlătură.

Soluţiile extractive reunite, colectate în vasul de recoltare, se filtrează şi se

concentrează la aproximativ 200 ml, sub presiune redusă şi la temperatură sub 40*C.

Soluţia extractivă concentrată se toarnă, în fir subţire, sub agitare, în aproximativ

1000 ml cloroform.

Precipitatul format se lasă în repaus aproximativ 24 ore, la rece, şi se separă de

lichid, prin filtrare, sub presiune redusă. Precipitatul de pe filtru se purifică prin

spălări repetate, cu cantităţi mici de eter etilic în condiţiile de mai sus, şi se usucă,

în aceleaşi condiţii. Se obţine o pulbere amorfă, slab higroscopică, de culoare

roşu-violacce, fără miros.

COMENTARIU

1. Procedeul elaborat, pentru obţinerea extractului uscat de antociani din pro-

dusul vegetal Crataegi fructus, este reproductibil şi prevede reactivi folosiţi curent

în laborator.

2. Randamentul de extracţie al antocianilor din produsul vegetal Crataegi
fructus depinde de timpul trecut de la' recoltarea produsului vegetal până la

prelucrare, de condiţiile de uscare şi păstrare ale acestuia, precum şi de zonade unde

a fost recoltat.
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OBTENTION DE L'EXTRAIT SECHE D'ANTOCIANES DU PRODUIT

VEGETAL CRATAEGI FRUCTUS.
'

Resume

Pour obtenir l'extrait séché û'antocianes du produit végétal Crataegl fructus,

notre procédé envisage l'extraction à froid, par macération et agitation, à l'aide du

methanolacidulé avec une concentration de 1 % HCI, précipitation en clorophorme et

purification avec de l'éther éthylique.


