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PARTEA PERSONALĂ 
 

MOTIVAREA ALEGERII SUBIECTULUI TEZEI, SCOPUL ȘI 
OBIETIVELE URMĂRITE 

 
 Oamenii au folosit resursele naturale, îndeosebi flora spontană, 
atât ca sursă de hrană, cât și pentru menținerea sănătății. La nivel 
mondial, cercetările din ultimele decenii au arătat un interes crescut 
pentru produsele farmaceutice cu extracte din plante, condiționate în 
diferite forme, atât pentru uz intern cât și topic. 
 Mai multe studii au dovedit că aceste produse sunt de primă 
alegere în diferite afecțiuni de gravitate variată, deoarece ajută la 
normalizarea funcțiilor și metabolismului organismului fără a avea 
efecte secundare sau toxice. De asemenea, prin efectul antioxidant al 
extractelor, acestea protejează organismul împotriva stresului oxidativ, 
generat în contextul unor boli ca: ateroscleroză, boală cardiacă 
ischemică, cancer, boala Alzheimer, boala Parkinson și chiar în boli 
infecțioase (123). 
 Mecanismele de agregare anormală a proteinelor sau formarea 
în exces a speciilor reactive de oxigen determină apoptoza neuronală. 
În aceste patologii neurodegenerative, sistemele antioxidante endogene 
(superoxid dismutaza sau catalaza) nu reușesc să combată 
supraproducția speciilor reactive de oxigen, ceea ce duce la instalarea 
stării de stres oxidativ. Acest proces determină peroxidarea lipidelor 
membranare a proteinelor și acizilor nucleici, iar țesutul cerebral 
rămâne expus agresiunii oxidative.  
 Datele experimentale publicate până în prezent și cele din 
această lucrare arătă că derivații polifenolici ce s-au izolat din specii de 
Equisetum pot oferi o protecție indirectă prin activarea transcripției 
antioxidante în regiunile promotoare ale genelor ce induc stresul 
oxidativ. În plus, polifenolii pot modula atât semnalul celular implicat 
în proliferarea celulelor, cât și dezvoltarea celulară propriu-zisă prin 
inhibarea inflamației și inițierea procesului de  apoptoză a celulelor 
deteriorate (127, 128). 
 Studiul citotoxicității și a activității antimicrobiene a extractelor 
obținute din plante este important pentru practica medicală. Rezistența 
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bacteriană întâlnită în cadrul infecțiile bacteriene actuale necesită 
găsirea unor noi agenților cu acțiune complementară sau cu efect 
sinergic cu antibioterapia. Staphylococcus aureus este cunoscut ca un 
agent etiologic pentru multe infecții ale pielii și mucoaselor, în special 
pentru cele cauzate de S. aureus meticilino-rezistent la pacienții 
imunitate scăzută sau postoperator. Escherichia coli este descrisă 
frecvent ca o cauză a infecției urinare cronice și recurente în timp ce 
Candida albicans este o ciupercă ce se poate suprapune bacteriei prin 
sterilizarea florei saprofite dată de antibiotic ducând astfel la agravarea 
bolii existente (132–134). 
 Prin compoziția lor chimică, ferigile pot reprezenta o resursă 
vegetală promițătoare pentru realizarea de extracte vegetale sau 
separarea de componente cu valoarea biologică importantă.  
 Extractele realizate din speciile de Pteridophytae prezintă un 
conținut crescut de derivați flavonici și acizi polifenolicarboxilici care 
manifestă acțiune antioxidantă și antimicrobiană importantă, fără a 
genera efectele secundare specifice tratamentelor alopate. Acest aspect 
justifică promovarea studiului componentelor bioactive ale speciilor 
genului Equisetum pentru a descoperi noi oportunități de prevenție și 
tratament cu ajutorul fitopreparatelor cu profil farmacotoxicologic 
superior. Acesta este motivul pentru care numeroși cercetători au pornit 
de la medicina tradițională și au exploatat filonul terapiei naturale care 
se dovedește a fi inepuizabil și mereu surprinzător. 
 Încrengătura Pteridophytae este împărțită în patru clase mari: 
Psilotopsida, Equisetopsida, Maratiopsida și Polypodiopsida ce 
însumează peste 9000 de specii. Studiul actual s-a realizat doar la 
nivelul clasei Equisetopsida, familia Equisetaceae. Din cele 9 specii 
existente pe teritoriul țării, s-au ales trei, puțin studiate din punct de 
vedere chimic și biologic, Equisetum pratense Ehrh., Equisetum 
sylvaticum L. și Equisetum telmateia Ehrh., endemice în zona Moldovei 
(3, 11).   
 Scopul lucrării de față este acela de a evidenția compoziția 
chimică a extractelor obținute din speciile de Equisetum și investigarea 
acțiunii biologice (citotoxică, antioxidantă și antimicrobiană) atât in 
vitro, cât și in vivo.  
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 În acest context, principalele obiective ale cercetărilor 
prezentate în această teză de doctorat s-au axat pe realizarea unor studii 
fitochimice și biologice pe trei specii de Equisetum anterior puțin 
investigate și care cresc spontan pe teritoriul României.  
 Astfel, am urmărit: 

• Investigarea caracterelor histo-anatomice ale părților aeriene 
provenite de la speciile de E. pratense Ehrh., E. sylvaticum L. și 
E. telmateia Ehrh.; 

• Evaluarea conținutului în siliciu și metale grele din părților 
aeriene provenite de la speciile de E. pratense Ehrh., E. 
sylvaticum L. și E. telmateia Ehrh.; 

• Analiza chimică calitativă și cantitativă a componentelor 
bioactive prezente în extractele metanolice și etanolice obținute 
(conținutul în polifenoli și flavone); 

• Caracterizarea fizico-chimică și determinarea fotocatalitică a 
nanoparticulelor de argint sintetizate pe baza extractelor 
etanolice ale speciilor de Equiseum; 

• Evaluarea in vitro a activității antioxidante și antimicrobiene 
atât pentru extractele polare obținute, cât și pentru 
nanoparticulele sintetizate; 

• Investigarea in vitro a activității antitumorare pentru 
nanoparticulele obținute din speciile de Equisetum; 

• Evaluarea in vivo a activității neuroprotectoare a extractelor 
vegetale obținute din speciile E. pratense Ehrh., E. sylvaticum 
L. și E. telmateia Ehrh. 
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CAPITOLUL III. Analiza farmacognostică macro- și 
microscopică a speciilor de Equisetum luate în studiu (E. pratense 

Ehrh., E. sylvaticum L. și E. telmateia Ehrh.) 
 

III.1. Identificarea speciilor; caractere morfologice 
 

După uscare, produsul vegetal a fost sortat astfel încât să 
obținem partea aeriana lipsită de impurități și alte părți de plante. Pentru 
toate produsele s-a observat culoarea verde predominantă alături de 
fragmente ușor lignificate ale tulpinii de culoare brună 
 Equisetum pratense herba se identifică prin: masă voluminoasă, 
friabilă, aspră la pipăit; miros slab, caracteristic, apropiat de cel al 
fânului; gust slab astringent, ușor amărui; frunze: răsucite, cu aspect 
solzos, ușor lățite, de culoare verde închis; fragmente de tulpină 
articulate, groase, cu striuri longitudinale, de culoare ce variază de la 
verde la brun-violaceu. Din specia Equisetum pratense au fost recoltate 
aproximativ 14 kg, dar după uscare au rămas aproximativ 3 kg, adică un 
procent de 21,43% pierzând prin uscare apă în proporție de 78,57%. 
 Equisetum sylvaticum herba prezintă următoarele caracteristici: 
masă voluminoasă, friabilă, mai ușoară, cu textură netedă, mai fină 
decât specia Equisetum pratense; miros ușor aromat amintind de 
fagurele și ceara de albine; gust slab astringent la început, apoi dulceag, 
mucilaginos; frunze filamentoase, subțiri, torsionate, foarte 
sfărâmicioase în nuanțe de verde deschis; fragmentele de tulpină sunt 
mai subțiri, iar culoarea predominantă este brun-roșcată. Din specia 
Equisetum sylvaticum au fost recoltate aproximativ 11 kg, dar după 
uscare au rămas aproximativ 2 kg, adică un procent de 18,18% pierzând 
prin uscare apă în proporție de 81,82%. 

Equisetum telmateia herba se identifică prin: masă 
voluminoasă, friabilă, aspră la pipăit; miros slab, caracteristic, apropiat 
de cel al fânului; gust slab astringent la început, ușor acru, apoi dulceag; 
frunze solzoase, ușor lățite în partea bazală de culoare verde închis; 
fragmente de tulpină articulate, groase, cu striuri longitudinale, de 
culoare ce variază de la verde la brun-închis. Din specia Equisetum 
telmateia au fost recoltate aproximativ 13 kg, dar după uscare au rămas 
aproximativ 3 kg, adică un procent de 23,08% pierzând prin uscare apă 
în proporție de 76,92%. 
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III.2. Investigarea caracterelor histo-anatomice ale părților aeriene 
provenite de la speciile de E. pratense Ehrh., E. sylvaticum L., E. 
telmateia Ehrh. 
 
 Analizele histo-anatomice realizate atât cu microscopul optic 
cât și cu microscopul electronic de baleiaj au relevat trăsături comune 
specifice speciilor de Equisetum luate în studiu, dar și unele 
particularități prin care acestea se diferențiază. 
 
Equisetum pratense Ehrh. 
 
 Tulpina (axa principală): conturul secțiunii transversale este 
circular-costat, cu coaste puțin proeminente, separate de valecule puțin 
adânci. Epiderma prezintă celule izodiametrice, cu toți pereții îngroșați, 
iar din loc în loc se află stomate. Scoarța este diferențiată în: țesut 
mecanic de tip colenchim; țesut palisadic uni- sau bistratificat; 
parenchim format din celule mari, cu pereții subțiri, ce formează o zonă 
corticală groasă. Cilindrul central (stelul) este foarte gros, cuprinzând 
două zone: una externă în care se află fasciculele conducătoare; una 
internă ce reprezintă o largă cavitate aeriferă (17) (figura III.4). 
 

  
Figura III.1. Secțiune transversală prin tulpina de Equisetum pratense: 

imagine de ansamblu (a); detaliu structură (b). 
  
 Ramură tulpinală din verticilul nodal: conturul secțiunii 
transversale este în formă de cruce (figura III.6). Epiderma are celule 
ușor alungite cu toți pereții silicifiați. Scoarța prezintă țesut 
colenchimatic în vârful coastelor și țesut parenchimatic format din 
celule foarte lungi cu pereții subțiri în lungul acestora. Cilindrul central 

a  b
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începe cu un periciclu unistratificat, pe care se sprijină 4 fascicule 
conducătoare și o cavitate acviferă mică, alungită radiar de formă 
eliptică sau triunghiulară în secțiune transversală.  
 

  
Figura III.2. Secțiune transversală prin ramura tulpinală din verticilul nodal 
de Equisetum pratense: imagine de ansamblu (a); detaliu cilindru central (b). 

 
 În figura III.7, la microscopul electronic de baleiaj, se observă 
celulele epidermice intercostale între care sunt vizibile numeroase 
stomate. Celulele epidermice de pe coaste iau aspectul unor peri tectori 
foarte scurți, cu vârful rotunjit. 
 

 

  
Figura III.3. Ramură tulpinală din verticilul nodal de Equisetum pratense 

văzută de față: stomate și celule epidermice (b); peri tectori de pe coaste (c). 
  
 Frunza (solziformă): toate frunzele de la nodurile axei 
tulpinale sunt grupate în verticile, unindu-se la bază și formând o teacă 
(figura III.8). Epiderma are celule ușor alungite tangențial cu peretele 
extern vizibil îngroșat și silicifiat. Parenchimul fundamental (mezofil) 

a  b 

b c 
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prezintă celule izodiametrice. La mijlocul fiecărei frunze se află un 
fascicul conducător cu puține elemente liberiene și lemnoase (189). 
 

  
Figura III.4. Secțiune transversală prin frunza de Equisetum pratense: 

imagine de ansamblu cu frunze unite prin teci (a); structura limb foliar (b). 
 

Equisetum sylvaticum L. 
 
 Tulpina: conturul secțiunii transversale este circular, costat cu 
valeculele puțin adânci. Epiderma are celule izodiametrice cu toți pereții 
îngroșați, puternic silicifiați. Scoarța externă prezintă cordoane 
mecanice de colenchim în coaste, iar la bază valecule, formând 1-2 
straturi. Scoarța internă este formată din celule mari, izodiametrice. Față 
de E. pratense, în scoarță nu sunt prezente cavități acvifere, ceea ce 
reflectă felul mediului în care planta trăiește (185). Cilindrul central 
începe cu un periciclu unistratificat, se continuă cu un inel de fascicule 
conducătoare; iar centrul este ocupat de o mare cavitate aeriferă (18, 
190). Toate aceste detalii descrise pot fi observate în    figura III.10. 
 

  
Figura III.5. Secțiune transversală prin tulpina de Equisetum sylvaticum: 

imagine de ansamblu (a); fascicul conducător (c). 

a  b  

a  c  
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 Ramură tulpinală din verticilul nodal: conturul secțiunii 
transversale este stelat cu 5 coaste, iar între ele 5 valecule. Epiderma are 
celule izodiametrice. Scoarța: în toate ce 5 coaste se află câte un cordon 
de celule colenchimatice cu pereții nelignificați. Cilindrul central începe 
cu un periciclu unistratificat pe care se sprijină 5 fascicule 
conducătoare. Centrul ramurii tulpinale este lipsit de lacună aeriferă 
(185). În figura III.12 se pot observa detaliile descrise. 
 

  
Figura III.6. Secțiune transversală prin ramură tulpinală din verticilul nodal 

de E. sylvaticum: imagine de ansamblu (a); detaliu cilindru central (b). 
 

 Frunza este unită la bază (17). Epiderma are celule ușor alungite 
tangențial, cu toți pereții slab îngroșați. Parenchimul fundamental al frunzei 
prezintă un fascicul conducător foarte mic alcătuit din puține celule ciuruite 
și vase lemnoase. La microscopul electronic (figura III.15), se observă 
peri protectori unicelulari, relativ lungi și foarte numeroși (191). 
 

  
Figura III.7. Epiderma frunzei de Equisetum sylvaticum văzută de față: 

imagine de ansamblu (a); peri tectori (b). 

a  b  

a  b  
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Equisetum telmateia (sin. Equisetum maximum Lam.) 
 
 Tulpina: conturul secțiunii transversale este circular, fără 
coaste și valecule (figura III.16). Epiderma prezintă celule 
izodiametrice, iar din loc în loc se observă stomate. Scoarța este 
alcătuită din trei subzone: un parenchim exterior; o zonă mijlocie foarte 
groasă în care se observă aproximativ 18 cavități aerifere; o zonă 
internă, reprezentând endoderma. Cilindrul central prezintă un număr 
mare de fascicule libero-lemnoase.  
 

  
Figura III.8. Secțiune transversală prin tulpina de Equisetum maximum: 

imagine de ansamblu (a); detaliu scoarță și cilindru central (b). 
 

 Ramură tulpinală din verticilul nodal: conturul secțiunii 
transversale este circular costat care se pot observa în figura III.18. 
Epiderma are celule izodiametrice cutinizate. Scoarța este groasă 
cuprinzând cordoane colenchimatice și o zonă groasă cu celule 
parenchimatice prezentând 4-5 cavități aerifere mari. Cilindrul central 
conține 5 fascicule conducătoare. 
 

  
Figura III.9. Secțiune transversală prin ramura tulpinală de Equisetum 
telmateia: imagine de ansamblu (a); detaliu scoarță și cilindru central (b). 

a  b  

a  b  
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 Frunza este solziformă fiind unită bazal printr-un manșon 
subțire. Se distinge: Epiderma externă și epiderma internă sunt formate 
din celule alungite tangențial. Mezofilul este omogen de tip 
parechimatic; se observă fascicule conducătoare libero-lemnoase mici. 
 

 
CAPITOLUL IV. Evaluarea conținutului în siliciu și metale grele 
din părțile aeriene ale speciilor de Equisetum (E. pratense Ehrh., 

E. sylvaticum L. și E. telmateia Ehrh.) 
 

IV.1. Determinarea spetrofotometrică a siliciului 
 
 Pentru cuantificarea siliciului ce se găsește la nivelul tulpinii 
principale și a ramurei tulpinale din verticilul nodal s-au efectuat analize 
spectrofotometrice. Această evaluare prezintă o importanță deosebită 
deoarece speciile de Equisetum sunt plante acumulatoare de siliciu.  
 Concentrațiile calculate pentru produsele vegetale sunt 
prezentate în tabelul IV.2. 
 

Tabel IV.1. Concentrația în siliciu pentru speciile de Equisetum 

Produs vegetal 
Concentrație 
SiO2 mg/1g 
probă uscată 

Concentrație 
Si% (g/100g) 
probă uscată 

E. pratense tulpină principală 101,50 4,745 % 
E. pratense ramură tulpinală 132,84  6,210 % 
E. sylvaticum tulpină principală 95,12 4,446 % 
E. sylvaticum ramură tulpinală 146,96  6,870 % 
E. telmateia tulpină principală 127,55  5,962 % 
E. telmateia ramură tulpinală 162,10  7,578 % 

 Determinările cantitative ale siliciului din produsul vegetal 
uscat au evidențiat faptul că în ramura tulpinală din verticilul nodal 
există o concentrație mai mare de siliciu față de tulpina principală pentru 
toate cele trei specii analizate (182). 
 Specia ce conține cea mai mare concentrație în siliciu (tulpina 
principală și ramura tulpinală) este E. telamateia (5,962% respectiv 
7,578 %) în timp ce E. pratense și E. sylvaticum au prezentat 
concentrații similare.  
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IV.2. Determinarea metalelor grele prin spectroscopie de absorbție 
atomică 
 
 Metalele grele, Cu+2, Cd+2, Ni+2 și Pb+2 s-au determinat prin 
spectroscopie de absorbție atomică din materialul vegetal uscat, 
respectiv din tulpina principală și ramura tulpinală din verticilul nodal 
ale speciilor de Equisetum. Aceste determinări s-au efectuat pentru a 
observa dacă speciile evaluate acumulează metale grele. 
 Conținutul în metale grele (mg/100g produs vegetal) pentru 
produsele vegetale este prezentat în tabelul IV.5. 
 

Tabel IV.2. Conținutul în metale grele mg/100 g produs vegetal uscat 

Produs vegetal mg/100 g produs vegetal uscat 
Cu+2 Cd+2 Ni+2 Pb+2 

E. pratense tulpină principală 8,32 4,01 3,50 0 
E. pratense ramură tulpinală 6,42 3,90 3,20 0 
E. sylvaticum tulpină principală 2,48 prezent* prezent* prezent* 
E. sylvaticum ramură tulpinală 2,05 prezent* prezent* prezent* 
E. telmateia tulpină principală 3,83 0 prezent* 0 
E. telmateia ramură tulpinală 3,55 0 prezent* 0 

 *prezent sub limita de detecție a metodei 
 
 Determinările cantitative ale metalelor grele din produsele 
vegetale uscate au evidențiat faptul că E. pratense are capacitatea să 
acumuleze atât Cu+2, Cd+2 cât și Ni+2, fără ca aceste metale să intervină 
asupra dezvoltării plantei (210).  
 Pentru oligoelementul Cu+2 se poate observa că în tulpina 
principală a tuturor speciilor se produce o acumulare mai intensă decât 
în ramura tulpinală din verticilul nodal. Cea mai mare cantitate de Cu+2 

s-a înregistrat la nivelul tulpinii principale a speciei E. pratense 
(8,32mg/100g produs vegetal), iar cea mai redusă s-a obținut la nivelul 
ramurii tulpinale a speciei E. sylvaticum (2,05mg/100g produs vegetal). 
 Elementul Cd+2 s-a regăsit în cantități mari la specia E. pratense. 
Cercetările efectuate au dovedit că siliciul crește rezistența față de 
metalele toxice, inclusiv Cd+2. De asemenea, siliciul îmbunătățește 
rigiditatea pereților celulari, formând un obstacol mecanic natural 
pentru ionii de Cd+2 (195, 212). 
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 Deși Ni+2 este esențial pentru creșterea și dezvoltarea plantelor, 
în E. pratense acesta depășește cu mult limitele admise de OMS atât la 
nivelul tulpinii principale cât și a ramurii tulpinale. Acest rezultat 
sugerează o toleranță bună la poluarea cu nichel a solului (212). 
 Speciile de Equisetum analizate nu s-au remarcat prin 
acumularea de Pb+2 cu excepția E. sylvaticum unde valorile înregistrate 
au fost sub limita de detecție a metodei.  
 
 

CAPITOLUL V. Evaluarea chimică și biologică a extractelor 
obținute din speciile de Equisetum pratense Ehrh., Equisetum 

sylvaticum L. și Equisetum telmateia Ehrh. 
 

V.1. Obținerea extractelor 
 În vederea evaluării extractibilității, s-a calculat raportul dintre 
masa produsului vegetal uscat și mărunțit folosit pentru obținerea 
extractelor și masa extractului uscat obținut în urma evaporării 
solventului. 

Tabel V.3. Valorile de extractibilitate 
Extract Extractibilitate 

Epm 10:1,05 
Esm 10:1,13 
Etm 10:1,06 
Epe 10:1,15 
Ese 10:0,99 
Ete 10:1,04 

 
V.3. Analiza chimică cantitativă a componentelor bioactive 
prezente în extractele metanolice și etanolice 
 
 V.3.1. Determinarea cantitativă a polifenolilor totali prin 
metoda spectrofotometrică 
 

Rezultatele obținute în urma determinării cantitative ale 
polifenolilor totali prin metoda spectrofotometrică sunt reprezentate 
grafic în figura V.3.  
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Cea mai mare concentrație în polifenoli totali, 236,17mg acid 
galic/g extract uscat, a fost obținută pentru specia E. telmateia (extract 
etanolic), fiind urmată de E. sylvaticum (extract metanolic), cu o 
concentrație de 196,50mg acid galic/g extract uscat. 

 

 
Figura V.10. Conținutul în polifenoli totali (mg acid galic/g extract uscat) 

din extractele speciilor de E. pratense, E. sylvaticum și E. telmateia 
 
 V.3.2. Determinarea cantitativă a flavonoidelor prin metoda 
spectrofotometrică 
 

Determinarea cantitativă a flavonoidelor din extractele realizate 
cu metanol 70% a fost superioară celei realizate cu etanol 70%, fiind 
evidențiat în figura V.5 faptul că extractul obținut din E. sylvaticum 
prezintă cel mai mare conținut în derivați flavonoidici (170,65mg 
cvercetol/g extract uscat).  

Comparativ, extractul metanolic din E. pratense are o 
concentrație de aproximativ două ori mai mică (94,05mg cvercetol/g 
extract uscat), iar extractul metanolic din E. telmateia are o concentrație 
de aproximativ 3 ori mai mică (45,03mg cvercetol/g extract uscat). 
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Figura V.11. Conținutul în flavonoide (mg cvercetol/g extract uscat) din 

extractele speciilor de E. pratense, E. sylvaticum și E. telmateia 
 

V.4. Determinarea semicantitativă și calitativă a compușilor 
polifenolici (UHPLC) 
 
 Prin tehnica de cromatografie lichidă a fost confirmată prezența 
următorilor derivați polifenolici în cele două tipuri de extracte 
(metanolice și etanolice) obținute din cele trei probe de Equisetum 
investigate: acid clorogenic, acid cafeic, acid ferulic, precum și derivați 
glucozidați ai cvercetolului și luteolinei. Astfel de principii active au 
fost identificate și de către alți autori în extracte obținute prin diverse 
metode din Equisetum arvense (20, 129, 220). 
 Cromatogramele înregistrate pentru analiza extractelor 
metanolice sunt prezentate în figurile V.12, V.13 și V.14, imaginile 
fiind redate pentru cele trei specii la trei lungimi de undă caracteristice 
acizilor polifenolcarboxilici și flavonoidelor. 
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Figura V.12. Cromatograme pentru extractele metanolice la 245nm: Esm (A), 

Epm (B), Etm (C) 

 
Figura V.13. Cromatograme pentru extractele metanolice la 275nm: Esm (A), 

Epm (B), Etm (C) 

 
Figura V.14. Cromatograme pentru extractele metanolice la 330nm: Esm (A), 

Epm (B), Etm (C) 
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Conform analizei spectrale și cantitative, componentele de tip 
flavonoidic cuantificate în probe sunt prezentate succint în tabelul V.8. 
 

Tabel V.4. Flavonoide identificate și cuantificate în probele investigate 

Compus exprimat în 
mg/g produs vegetal 

Probă (extract metanolic 70%) 
E. sylvaticum E. pratense E. telmateia 

epicatehină 0,9010 0,5925 1,1967 
cvercetin-3-D-glucozidă 1,6995 8,2442 23,4765 
luteolin-glucozidă 11,0456 1,8562 5,6447 
apigenin-7 -glucozidă 2,3249 2,2947 27,7463 
luteolină 0,6150 0,0344 0,4214 
cvercetol 0,0658 0,0059 0,4013 
apigenol 0,0716 0,6260 0,9571 
kaemferol 1,4997 0,9781 1,4417 

 Cantitativ, E. telmateia și E. sylvaticum sunt mai bogate în 
fracțiunea flavonoidică decât E. pratense, fiind evident că derivații 
glicozidați ai cvercetolului, luteolinei și apigenolului predomină în toate 
cele trei probe. 
 Concentrațiile (valoarea medie a cinci determinări consecutive) 
celor patru acizi polifenolici identificați sunt redate în tabelul V.9. 
 
Tabel V.5. Acizi polifenolcarboxilici identificați în extractele metanolice ale 

speciilor de Equisetum 

Compus exprimat în 
mg/g produs vegetal 

Probă (extract metanolic) 
E. sylvaticum E. pratense E. telmateia 

acid neoclorogenic 0,2639 0,0730 0,6381 
acid clorogenic 4,3322 0,7491 10,1162 
acid cafeic 0,1468 0,2363 0,8590 
acid ferulic 0,6414 0,2295 1,0245 

 Acidul polifenolic cu cel mai mare conținut este acidul 
clorogenic, indiferent de proba investigată, dar conținutul maxim se 
regăsește în E. telmateia (aproximativ 10mg/g), în timp ce proporția 
scade la jumătate în E. sylvaticum și la mai puțin de 7% în E. pratense. 
 Investigarea extractelor realizate cu alcool etilic 70% a urmărit 
aceiași pași ca și în cazul analizei cromatografice pentru extractele 
metanolice (figurile V.15, V.16, V.17). 
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Figura V.15. Cromatograme pentru extractele etanolice la 245nm: Ese (A), 

Epe (B), Ete (C) 

 
Figura V.16. Cromatograme pentru extractele etanolice la 280nm: Ese (A), 

Epe (B), Ete (C) 

 
Figura V.17. Cromatograme pentru extractele etanolice la 330nm: Ese (A), 

Epe (B), Ete (C) 
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 Rezultatele obținute pentru analiza calitativă și semicantitativă 
a extractelor etanolice din cele trei specii de coada calului sunt incluse 
în tabelul V.10. 
 
Tabel V.6. Flavonoide identificate și cuantificate în extractele etanolice ale 

speciilor de Equisetum 

Compus exprimat în 
mg/g produs vegetal 

Probă (extract etanolic) 
E. sylvaticum E. pratense E. telmateia 

epicatehină 0,1586 0,0263 0,7079 
cvercetin-3-D-glucozidă 41,9429 3,8440 13,6175 
luteolin-glucozidă 3,7656 0,0378 1,2254 
apigenin-7 -glucozidă 7,8806 1,4626 21,0042 
luteolină 0,4069 0,0076 0,1455 
cvercetol 0,0255 0,0071 0,1369 
apigenol 0,0591 0,1359 0,3758 
kemferol 0,0216 0,2022 0,7609 

 Se remarcă solubilitatea scăzută a agliconilor flavonoidici în 
soluția hidroalcoolică, dar similar cu studiile altor cercetători, 
randamentul de extracție variază și în funcție de structura chimică a 
fiecărui component.  
 Glicozidele cvercetolului predomină în proba E. sylvaticum, iar 
în proba E. telmateia majoritari sunt glicozidele cvercetolului și 
apigenolului.  
 Concentrația în acizi polifenolici este redată în tabelul V.11. 
 

Tabel V.7. Acizi polifenolcarboxilici identificați în extractele etanolice ale 
speciilor de Equisetum 

Compus exprimat în 
mg/g produs vegetal 

Probă (extract etanolic) 
E. sylvaticum E. pratense E. telmateia 

acid neoclorogenic 0,4838 0,1879 0,3059 
acid clorogenic 3,6744 0,7362 14,3814 
acid cafeic 0,6624 0,1922 0,3244 
acid ferulic 5,7962 0,5559 1,0439 

 În general, cantitatea de acizi polifenolcarboxilici este mai mare 
în extractele hidroalcoolice decât în cele metanolice, dar fiecare compus 
are o altă extractibilitate.  
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V.5. Evaluarea in vitro a activității antioxidante a extractelor 
vegetale obținute din cele trei specii ale genului Equisetum 
 
 V.5.1. Determinarea capacității de chelatare a ionului feros 

 
 Capacitatea de chelatare a ionilor feroși reprezintă un indicator 
important pentru evaluarea activității antioxidante. Rezultatele obținute 
în cadrul acestui test sunt prezentate în figurile V.19 și V.20. 

 
Figura V.18. Reprezentarea grafică a capacității de chelatare a fierului (%) în 

funcție de concentrația extractelor metanolice utilizate

 

Figura V.19. Reprezentarea grafică a capacității de chelatare a fierului (%) în 
funcție de concentrația extractelor etanolice utilizate 
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 Extractul metanolic 70% din E. sylvaticum este mai activ 
comparativ cu acidul galic, de această dată fito-complexul prezent în 
extract realizând o sinergie de adiție comparativ cu un compus unic. 
 Analiza extractelor etanolice 70% indică din nou superioritatea 
extractului obținut din E. sylvaticum, dar acesta spre deosebire de cel 
metanolic nu este cel mai bogat în polifenoli din cele trei analizate. De 
această dată crește diferența de eficacitate între extractele din                     
E. telmateia și E. pratense, în favoarea primului extract. 
 
 V.5.2. Determinarea capacității de inhibiție a lipoxigenazei 
 
 Rezultatele obţinute la evaluarea capacităţii de inhibiţie a 
lipoxigenazei sunt prezentate în figurile V.21 și V.22. 
 Comparând pentru fiecare specie vegetală analizată, cele două 
tipuri de extracte, se observă că extractele metanolice sunt mai active 
față de cele etanolice pentru E. pratense, în timp ce, pentru celelalte 
două specii, extractele etanolice sunt mai active. 
 Atât pentru extractul metanolic, cât și pentru cel etanolic, cea 
mai bună activitate antioxidantă determinată pentru acest test a fost 
obținută pentru specia E. sylvaticum, valorile înregistrate în special 
pentru extractul etanolic fiind ușor mai mari, dar comparabile cu cele 
are acidului galic, utilizat ca referință. 

 
Figura V.20. Reprezentarea grafică a capacității de inhibiție a lipoxigenazei 

(%) în funcție de concentrația extractelor metanolice utilizate 
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Figura V.21. Reprezentarea grafică a capacității de inhibiție a lipoxigenazei 

(%) în funcție de concentrația extractelor etanolice utilizate 
 

 V.5.3. Determinarea acțiunii de scavenger a radicalului 
hidroxil 
 
 Rezultatele obţinute la evaluarea capacităţii de scavanger a 
radicalului hidroxil sunt prezentate în figurile V.23 și V.24. 
 Extractul metanolic al speciei E. sylvaticum a prezentat acțiunea 
cea mai importantă, fiind ușor mai mare decât cea a substanței de 
referintă, acidul galic. 
 Activitatea cea mai redusă de scavenger a radicalului hidroxil a 
fost înregistrată pentru extractele hidro-alcoolice de E. pratense. 

 
Figura V.22. Reprezentarea grafică a capacității de scavanger a radicalului 

hidroxil (%) în funcție de concentrația extractelor metanolice utilizate 
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Figura V.23. Reprezentarea grafică a capacității de scavanger a radicalului 

hidroxil (%) în funcție de concentrația extractelor etanolice utilizate 
 

 V.5.4. Determinarea capacității de scavenger a anionului 
superoxid 
 
 Rezultatele obţinute la evaluarea capacităţii de scavanger a 
anionului radical superoxid sunt prezentate în figurile V.25 și V.26. 
 Se observă că eficiența antioxidantă pentru acest test este mai 
apropiată ca valoare pentru extractele metanolice din E. sylvaticum și E. 
telmateia față de substanța de referință, acidul galic. La fel ca la toate 
celelalte determinări ale acțiunii antioxidante, specia E. pratense a 
prezentat acțiunea cea mai redusă atât pentru extractul metanolic, cât și 
pentru cel etanolic. 

 
Figura V.24. Reprezentarea grafică a capacității de scavanger a anionului 

radical superoxid (%) în funcție de concentrația extractelor metanolice  
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Figura V.25. Reprezentarea grafică a capacității de scavanger a anionului 
radical superoxid (%) în funcție de concentrația extractelor etanolice  

V.6. Evaluarea in vitro a activității antimicrobiene a extractelor 
etanolice și metanolice ale speciilor de Equisetum aflate în studiu 
 
 Rezultatele testelor antimicrobiene in vitro pe extractele 
metanolice și etanolice din speciile de coada calului s-au determinat prin 
măsurarea diametrului de inhibiție (mm) utilizând metoda 
difuzimetrică. Acestea sunt prezentate în tabelul V.20.  
 
Tabel V.8. Activitatea antibacteriană și antifungică a extractelor obținute din 

speciile de Equisetum 

Probă 

Diametrul zonelor de inhibiție (mm) 

S. aureus  
(ATCC 
25923) 

E. coli  
(ATCC 
25922) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

(ATCC 
27853) 

Candida 
albicans 
(ATCC 
90028) 

Epm 14 0 0 12 
Epe 13 0 0 21 
Esm 10 0 0 11 
Ese 11 0 0 20 
Etm 16 0 0 16 
Ete 11 0 0 15 
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Ciprofloxacină 28 30 28 - 
Fluconazol - - - 30 
Voriconazol - - - 30 

 
 Pentru Staphylococcus aureus, cel mai mare diametru de 
inhibiție s-a observat la extractul metanolic de E. telmateia (16mm). 
Acest rezultat este mai mic decât controlul pozitiv reprezentat de 
ciprofloxacină.  
 Toți compușii au prezentat o bună activitate asupra tulpinii de 
Candida albicans. Extractele etanolice obținute din E. pratense și E. 
sylvaticum, a avut diametrul de inhibiție cel mai mare, demonstrând 
acțiunea antifungică cea mai pronunțată (21 respectiv 20mm).  
 Rezultate obținute sunt în concordanță cu unele studii 
anterioare ce au raportat activitatea antimicrobiană a speciilor de 
Equisetum, în special pe bacteriile gram pozitive, dar și pe tulpinile 
de Candida albicans (20, 104, 134). 
  
V.7. Evaluarea in vivo a activității neuroprotectoare a extractelor 
vegetale obținute din cele trei specii de Equisetum 
 
 V.7.3. Teste comportamentale 
 
 Testele comportamentale realizate au urmărit efectele 
extractelor etanolice din cele trei specii de Equisetum asupra 
comportamentului anxios (testul înotului în bazinul cu apă) și asupra 
memoriei de scurtă durată (testul labirintului Y).  
 
 V.7.3.1. Testul înotului în bazinul cu apă (NTT) 
 
 Comportamentul observat în cadrul testului înotului în bazinul 
cu apă este folosit pentru a evalua nivelul anxietății și al dorinței de 
explorare. Un agent anxiolitic crește intervalul de timp petrecut în 
partea superioară a tancului cât și numărul de intrări.  
 Pentru fiecare tip de extract de Equisetum (Epe, Ese, Ete) s-au 
realizat testări individuale atât la 0,5mg/L, cât și la 1mg/L extract 
etanolic.  
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 Rezultatele testelor sunt prezentate în figurile V.28, V.29 și 
V.30. 
 

 
Figura V.26. Efectele extractului etanolic de E. pratense (0,5mg/L și 1mg/L) 

asupra numărului de intrări în partea superioară a bazinului (A) și timpul 
petrecut în zona superioară a bazinului (B) la peștii zebră tratați cu 

scopolamină (100µM) în testul NTT. Valorile sunt medii ± E.S.M. pentru 
testul Tukey post hoc comparații multiple: p<0,0001 vs. Sco (100µM). 

 

 
Figura V.27. Efectele extractului etanolic de E. sylvaticum (0,5mg/L și 

1mg/L) asupra numărului de intrări în partea superioară a bazinului (A) și 
timpul petrecut în zona superioară a bazinului (B) la peștii zebră tratați cu 
scopolamină (100µM) în testul NTT. Valorile sunt medii ± E.S.M. pentru 

testul Tukey post hoc comparații multiple: p<0,0001 vs. Sco (100µM). 
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Figura V.28. Efectele extractului etanolic de E. telmateia (0,5mg/L și 

1mg/L) asupra numărului de intrări în partea superioară a bazinului (A) și 
timpul petrecut în zona superioară a bazinului (B) la peștii zebră tratați cu 
scopolamină (100µM) în testul NTT. Valorile sunt medii ± E.S.M. pentru 

testul Tukey post hoc comparații multiple: p<0,0001 vs. Sco (100µM). 
  
 Extractele etanolice din cele trei specii de Equisetum au avut 
efecte pozitive în evaluarea comportamentului anxios. Peștii zebră 
expuși la concentrații de 1mg/L extract etanolic din E. pratense și E. 
sylvaticum au prezentat efecte anxiolitice și antidepresive superioare 
concentrației 0,5mg/L. Pentru extractul etanolic din E. telmateia se 
poate observa că timpul petrecut în zona superioară a bazinului este mai 
mare pentru concentrația de 0,5mg/L față de 1mg/L.  
 Comparativ cu substanța de referință, imipramina, numărul 
intrărilor în zona superioară a bazinului pentru peștii zebră a fost mai 
mare la concentrația de 1mg/L, în timp ce la concentrația de 0,5mg/L, 
numărul intrărilor a fost mai redus, dar comparabil cu aceasta. 

 
 V.7.3.2. Testul labirintului Y 
 
 Testul se bazează pe tendința peștilor zebră de a explora mediul 
nou în care se află. Procentul de alternare spontană este definit ca 
raportul dintre numărul alternărilor efectuate și numărul alternărilor 
posibile. Acest comportament reflectă memoria spațială de lucru ce 
reprezintă o formă a memoriei de scurtă durată (265). Pentru fiecare tip 
de extract de Equisetum (Epe, Ese, Ete) s-au realizat testări individuale 
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atât la 0,5mg/L, cât și la 1mg/L extract etanolic. Rezultatele testelor sunt 
prezentate în figurile V.32, V.33 și V.34. 
 

 
Figura V.29. Efectele extractului etanolic de E. pratense (0,5mg/L și 1mg/L) 
asupra procentului de alternare spontană (A) și timpul petrecut în brațul nou 
(B) la peștii zebră tratați cu scopolamină (100µM) în testul labirintului Y. 

Valorile sunt medii ± E.S.M. pentru testul Tukey post hoc comparații 
multiple: p<0,0001 vs. Sco (100µM). 

 

 
Figura V.30. Efectele extractului etanolic de E. sylvaticum (0,5mg/L și 

1mg/L) asupra procentului de alternare spontană (A) și timpul petrecut în 
brațul nou (B) la peștii zebră tratați cu scopolamină (100µM) în testul 

labirintului Y. Valorile sunt medii ± E.S.M. pentru testul Tukey post hoc 
comparații multiple: p<0,0001 vs. Sco (100µM). 
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Figura V.31. Efectele extractului etanolic de E. telmateia (0,5mg/L și 

1mg/L) asupra procentului de alternare spontană (A) și timpul petrecut în 
brațul nou (B) la peștii zebră tratați cu scopolamină (100µM) în testul 

labirintului Y. Valorile sunt medii ± E.S.M. pentru testul Tukey post hoc 
comparații multiple: p<0,0001 vs. Sco (100µM). 

 
 Extractele etanolice din cele trei specii de Equisetum au avut 
efecte pozitive, de îmbunătățire a memoriei de scurtă durată. Diferențele 
dintre concentrațiile etanolice de 0,5mg/L și 1mg/L nu au fost 
semnificative, ambele având rolul de a îmbunătăți performanțele 
memoriei într-o manieră doză-dependentă.  
 Față de substanța de referință, donezepil, atât concentrațiile de 
0,5mg/L cât și cele de 1mg/L ale celor trei specii au determinat o 
stimulare chiar și de două ori mai mare a memoriei de scurtă durată prin 
creșterea aportului de alterare spontană. 
 La corelarea compoziției chimice cu testelor biologice efectuate 
in vitro (acțiunea antioxidantă, inhibitoare enzimatică, scavenger de 
radicali) se remarcă existența unei relații de reciprocitate directă între 
concentrația crescută de flavonozide, dozele administrate și intensitatea 
anxiolitică și antidepresivă la pești.  
 Mai mult decât atât, luând în considerare nivelul ridicat de 
siliciu (derivați de siliciu solubili în apă) din specia E. telmateia s-a 
observat că eficacitatea extractelor se plasează sub nivelul celorlalte 
două probe. La evaluarea efectului asupra memoriei de scurtă durată se 
observă diferențe semnificative care reconfirmă eficacitatea deosebită a 
extractelor din E. pratense și E. telmateia față de E. sylvaticum. 
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CAPITOLUL VI. Evaluarea chimică și biologică a 
nanoparticulelor de argint sintetizate pe baza extractelor etanolice 

și apoase ale speciilor de Equisetum (E. pratense Ehrh., E. 
sylvaticum L. și E. telmateia Ehrh.) 

 
VI.2. Caracterizarea fizico-chimică a AgNPs obținute din extractele 
speciilor de Equisetum luate în studiu 
 
 Pentru caracterizarea AgNPs obținute s-au utilizat următoarele 
metode: spectroscopia FTIR, EDX și DLS. 
 

• Caracterizarea DLS și determinarea potențialului Zeta 
pentru soluțiile coloidale obținute: 

 Distribuția dimensională și valoarea medie a diametrului 
AgNPs au fost determinate prin DLS. Diametrul mediu AgNPs este: 
124,9nm, cu un indice de polidispersie de 0,587 pentru Epe – AgNPs, 
74,4nm și 0,659 pentru Ese – AgNPs, 314nm și 0,623 pentru                      
Ete – AgNPs și 136,7nm cu indice de polidispersie 1,116 în cazul           
Esa – AgNPs. Valorile potențialului Zeta sunt: -23,76 pentru Epe – 
AgNPs;       -29,54 pentru Ese – AgNPs; -20,72 pentru Ete – AgNPs și -
23,99 pentru Esa– AgNPs. 
 

• Caracterizarea FTIR a AgNPs ale extractelor obținute: 
 Pentru a demonstra formarea AgNPs și pentru a vedea 
compoziția chimică a suprafeței AgNPs, s-au trasat spectrele FTIR ale 
extractului și ale AgNPs corespunzătoare (figura VI.11). 
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 Figura VI.32. Spectrele FTIR suprapuse pentru extracte și AgNPs 

corespunzătoare: Epe/ Epe – AgNPs (a); Ese/ Ese – AgNPs (b);                      
Ete/ Ete – AgNPs (c); Esa/ Esa – AgNPs (d). 

 Pentru benzile de absorbție din spectrele FTIR s-au atribuit 
tipurile de vibrație prezentate în tabelul VI.3. 
 

Tabel VI.9. Atribuirea benzilor de absorbție din spectrele FTIR  

Epe Ese Ese Esa Tip vibrație 
3433 3440 3427 3442 legături de hidrogen H-O din alcooli, fenoli (100) 
2929, 
2364 

2924, 
2854 

2927, 
2362 

2925, 
2356 vibrații de întindere C-H din CH3 și CH2 (alcani) 

1629 1614 1616 1591 vibrații de întindere C=O, vibrații de întindere C-
N (amidă I), vibrații de întindere asimetrice COO- 

1516 1519 1523 - vibrații de deformare N-H (amidă II) și domeniul 
aromatic 

1408, 
1307 

1408, 
1375 

1444, 
1402 1406 

vibrații de întindere C-O (amidă) și vibrații de 
întindere C-C din grupe fenil, vibrații de întindere 
simetrice COO-, vibrații de legătură din CH2 

1265 1259 1284, 
1259 1261 vibrații de întindere C-O din alcooli, eteri, esteri, 

acizi carboxilici 

1060 1060 1056 1116 vibrații de întindere C-O și C-C din carbohidrați 
(100) 

923 - 
621 

921 - 
520 

923 - 
630 

869 -
536 

vibrații de legătură C-H în afara planului 
(alchene) (100, 283) 

d  
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În cazul AgNPs s-au observat deplasarea benzilor de absorbție 
sau împărțirea benzii de absorbție în picuri de intensitate mai mică:  

- Epe – AgNPs: → 3448; → 3005 - 2848; → 1706 -  1543; → 
1456 – 1375; → 1257; → 1024; 852 – 511 

- Ese – AgNPs: → 3448; → 2922 – 2852; 2372 → 1604; → 1436, 
1367; → 1257, 1199; → 1026; → 802 – 459 

- Ete – AgNPs: → 3433; → 2920, 2850, 2372, 2342; → 1718, 
1608; → 1514; → 1438 – 1373; → 1261, 1203; → 1055; 812 – 
466 

- Esa– AgNPs: → 3450; → 2922; 2852; → 2370, 2341; → 1627; 
→ 1402; 1024; 480 
De asemenea, se observă și apariția de noi benzi:  

- Epe – AgNPs: 1834; 1157;  
- Ese – AgNPs: 1851; 
- Ete – AgNPs: 1876. 

 Apariția unor benzi în spectrele FTIR ale AgNPs poate fi 
explicată prin atașarea la suprafața AgNPs a unor grupe provenind din 
compușii extractelor. 
 

• Caracterizarea prin EDX a AgNPs: 
 Pentru a pune în evidență prezența argintului în AgNPs, în 
continuare, s-au determinat spectrele EDX ale nanoparticulelor 
sintetizate. 

Din punct de vedere cantitativ, argintul s-a găsit într-o proporție 
de: 60,68 (m%) în cazul Epe – AgNPs, 63,08 (m%) pentru Ese – AgNPs, 
42,40 (m%) pentru Ete – AgNPs și 74,75 (m%) pentru Esa – AgNPs.  

Pe lângă argint, s-au mai putut observa picuri caracteristice 
elementelor carbon, oxigen și azot:  

- pentru Epe – AgNPs: carbon 20,97%, azot 1%, oxigen 3,04%; 
- pentru Ese – AgNPs: carbon 18,93%, azot 1,52%, oxigen 4,25%;  
- pentru Ete – AgNPs: carbon 39,47%, azot 1,91%, oxigen 9,42%;  
- pentru Esa – AgNPs: carbon 11,56%, azot 1,20%, oxigen 3,66%. 
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VI.4. Evaluarea in vitro a activității antioxidante a AgNPs obținute 
din speciile de Equisetum 
 
 Evaluarea acţiunii antioxidante a constat în utilizarea extractelor 
obţinute din cele trei produse vegetale şi AgNPs sintetizate cu ajutorul 
extractelor vegetale. AgNPs sintetizate au respectat tehnologiile 
prietenoase cu mediul care sunt recomandate pentru realizarea acestora. 
 
 VI.4.1. Determinarea capacității de chelatare a ionului feros 
 Fe2+ în prezența ferozinei formează un complex de culoare roz 
cu absorbanță maximă la 562nm (229).  
 
Tabel VI.10. Capacitatea de chelatare a ionului feros a AgNPs obținute din 

extracte 

Probe 
Concentrația soluției CE50 (µg 

AgNPs/ 
mL) 

2,5 
mg/mL 

1,25 
mg/mL 

0,625 
mg/mL 

0,3125 
mg/mL 

0,15625 
mg/mL 

0,078125 
mg/mL 

Ese – 
AgNPs 

83,74 ± 
0,15 

78,54 ± 
0,19 

59,18 ± 
0,16 

41,70 ± 
0,07 

26,71 ± 
0,05 

19,16 ± 
0,09 

86,86 ± 
0,39 

Epe – 
AgNPs 

82,97 ± 
0,40 

69,49 ± 
0,24 

32,89 ± 
0,10 

22,26 ± 
0,36 

18,77 ± 
0,45 

12,71 ± 
0,11 

172,83 ± 
0,54 

Ete – 
AgNPs 

85,44 ± 
0,24 

68,14 ± 
0,26 

39,74 ± 
0,54 

27,43 ± 
0,08 

21,43 ± 
0,12 

20,78 ± 
0,17 

160,56 ± 
1,72 

Esa – 
AgNPs 

82,50 ± 
0,55 

72,76 ± 
0,52 

41,14 ± 
0,26 

20,31 ± 
0,15 

16,92 ± 
0,15 

19,16 ± 
0,09 

151,80 ± 
1,11 

 
Figura VI.33. Reprezentarea grafică a valorii CE50 (µg/mL soluție finală) 

determinate la evaluarea capacității de chelatare a ionului feros 
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 În tabelul VI.4 și figura VI.17 se poate observa că AgNPs 
sintetizate din extractul de E. sylvaticum sunt doar de două ori mai 
active comparativ cu cele preparate cu extract de E. pratense și E. 
telamteia, în timp ce pentru extracte diferența de activitate este de 4 ori 
(E. pratense), respectiv două ori (E. telamteia) mai mare. De asemenea, 
alcoolul metilic permite o extracție mai bună a polifenolilor, iar 
capacitatea de chelatare a ionului feros este comparabilă cu a acidului 
galic. 
 
 VI.4.2. Determinarea capacității de inhibiție a lipoxigenazei 
 Compuşii activi prezenţi în extracte blochează 15-lipoxigenaza 
cu blocarea oxidării acidului linoleic și reducerea absorbanţei la 234nm 
(235). 
 
Tabel VI.11. Capacitatea de inhibiție a lipoxigenazei a AgNPs obținute din 

extracte 

Probe 
Concentrația soluției CE50 (µg 

AgNPs/
mL) 

2,5 
mg/mL 

1,25 
mg/mL 

0,625 
mg/mL 

0,3125 
mg/mL 

0,15625 
mg/mL 

0,078125 
mg/mL 

Ese – 
AgNPs 

74,37 ± 
2,36 

65,26 ± 
1,66 

53,24 ± 
1,42 

35,93 ± 
1,57 

28,03 ± 
0,85 

12,16 ± 
0,63 

9,14 ± 
0,53 

Epe – 
AgNPs 

53,58 ± 
1,73 

38,15 ± 
1,52 

28,10 ± 
0,91 

19,98 ± 
1,67 

15,14 ± 
0,48 

8,30 ± 
0,27 

35,56 ± 
2,68 

Ete – 
AgNPs 

56,91 ± 
1,98 

42,63 ± 
1,84 

34,01 ± 
1,59 

25,35 ± 
1,71 

18,40 ± 
0,81 

8,73 ± 
0,41 

29,88 ± 
2,77 

Esa – 
AgNPs 

50,73 ± 
2,02 

37,22 ± 
2,23 

30,68 ± 
0,26 

27,11 ± 
1,53 

5,54 ± 
1,76 

3,60 ± 
1,48 

40,22 ± 
4,18 

 Dintre AgNPs preparate se poate observa (tabelul VI.5) că 
eficiența cea mai redusă de inhibare a lipoxigenazei o prezintă Esa – 
AgNPs fiind urmat de Epe – AgNPs. Specia E. sylvaticum prezintă 
capacitatea cea mai importantă de inhibiție a lipoxigenazei, atât pentru 
extractul metanolic, cât și pentru cel etanolic, dar și în cazul Ese – 
AgNPs. AgNPs preparate din extractul etanolic al speciei de E. 
sylvaticum au prezentat eficiență comparabilă cu acidul galic în ceea ce 
privește CE50 (figura VI.19). 
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Figura VI.34. Reprezentarea grafică a valorii CE50 (µg/mL soluție finală) 

determinate la evaluarea capacității de inhibiție a lipoxigenazei 
 

 VI.4.3. Determinarea capacității de scavenger a radicalilor 
hidroxil 
 Radicalul hidroxil, format în reacţia dintre ionul feros şi 
peroxidul de hidrogen, va hidroxila acidul salicilic cu formarea unui 
compus de culoare roz-violet cu absorbanţă maximă la 562nm (238). 
 

Tabel VI.12. Capacitatea de scavanger a radicalului hidroxil a AgNPs 
obținute din extract 

Probe 
Concentrația soluției CE50 (µg 

AgNPs/
mL) 

2,5 
mg/mL 

1,25 
mg/mL 

0,625 
mg/mL 

0,3125 
mg/mL 

0,15625 
mg/mL 

0,078125 
mg/mL 

Ese – 
AgNPs 

88,90 ± 
1,63 

65,14 
±1,31 

49,17 ± 
1,47 

40,87 ± 
0,85 

34,70 ± 
0,90 

31,19 ± 
0,47 

60,79 ± 
3,85 

Epe – 
AgNPs 

42,43 ± 
0,87 

37,72 ± 
0,91 

34,62 ± 
0,78 

32,05 ± 
0,65 

27,87 ± 
0,35 

22,61 ± 
0,26 -* 

Ete – 
AgNPs 

51,24 ± 
1,07 

45,47 ± 
0,65 

35,57 ± 
0,86 

33,13 ± 
0,73 

27,35 ± 
0,69 

23,70 ± 
0,38 

204,04 ± 
24,21 

Esa – 
AgNPs 

37,18 ± 
0,74 

29,25 ± 
0,36 

21,08 ± 
0,17 

17,95 ± 
0,32 

14,08 ± 
0,18 

10,52 ± 
0,11 -* 

 Pentru neutralizarea radicalului hidroxil este necesară prezența 
grupelor donoare de hidrogen. Se poate observa (tabelul VI.6 și figura 
VI.21) că Ese – AgNPs a prezentat capacitatea de scavenger a 
radicalului hidroxil cea mai însemnată, comparabilă cu a acidului galic. 
Pentru Epe – AgNPs și pentru Esa – AgNPs nu s-a putut calcula 
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concentrația eficace deoarece la concentraţia maximă testată nu s-a 
obţinut o capacitate de scavanger a radicalului hidroxil mai mare de 
50%. 

 
Figura VI.35. Reprezentarea grafică a valorii CE50 (µg/mL soluție finală) 

determinate la evaluarea capacității de scavanger a radicalului hidroxil 
 
 VI.4.4. Determinarea capacității de scavenger a anionului 
radical superoxid 
 Radicalul superoxid generat de sistemul nicotinamid 
adeninnucleotid redus-fenazinmetosulfat reduce nitroblue tetrazolul la 
un formazan de culoare violet-albastră cu absorbanţă la 560nm (240). 
 

Tabel VI.13. Capacitatea de scavanger a anionului radical superoxid a 
AgNPs obținute din extracte 

Probe 
Concentraţia soluţiei CE50 (µg 

AgNPs/ 
mL) 

2,5 
mg/mL 

1,25 mg/ 
mL 

0,625 mg/ 
mL 

0,3125 
mg/ mL 

0,15625 
mg/ mL 

0,078125 
mg/ mL 

Ese – 
AgNPs 

84,25 ± 
2,04 

60,28 ± 
0,97 

47,53 ± 
1,18 

37,62 ± 
0,71 

28,56 ± 
0,54 

21,45 ± 
0,39 

178,80 ± 
11,07 

Epe – 
AgNPs 

50,96 ± 
1,28 

32,14 ± 
0,84 

26,89 ± 
0,94 

21,62 ± 
0,85 

12,23 ± 
0,41 

4,65 ± 
0,10 

604,15 ± 
28,00 

Ete – 
AgNPs 

62,25 ± 
1,82 

50,82 ± 
1,05 

39,25 ± 
0,59 

28,57 ± 
0,60 

20,69 ± 
0,70 

15,23 ± 
0,12 

298,36 ± 
18,23 

Esa – 
AgNPs 

33,25 ± 
0,45 

27,58 ± 
0,23 

20,08 ± 
0,36 

17,85 ± 
0,28 

10,95 ± 
0,41 

5,68 ± 
0,28 -* 

*CE50 nu s-a calculat deoarece la concentraţia maximă testată nu s-a obţinut o 
capacitate de scavanger a radicalului hidroxil mai mare de 50%. 
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Figura VI.36. Reprezentarea grafică a valorii CE50 (µg/mL soluție finală) 

determinate la evaluarea capacității de scavenger a anionului radical 
superoxid 

 
 Nanoparticulele obținute din extractele etanolice s-au dovedit 
mai puțin eficiente în acest test comparativ cu primele trei teste 
efectuate. Se poate observa (tabelul VI.7 și figura VI.23) că și în cazul 
acestui test Ese – AgNPs a prezentat capacitatea cea mai mare de 
scavenger a anionului superoxid, în timp ce, Epe – AgNPs, la fel ca în 
toate celelalte teste antioxidante efectuate, a obținut rezultatele cele mai 
slabe. De asemenea, se poate observa că eficiența antioxidantă a acestui 
test este mai apropiată ca valoare pentru Ese – AgNPs și Ete – AgNPs.  
 Dacă pentru neutralizarea radicalului hidroxil este necesară 
prezența grupelor donoare de hidrogen în molecula scavanger-ului, 
pentru a neutraliza anionul radical superoxid sunt necesare atât grupe 
donoare de hidrogen, dar și grupe funcționale capabile să neutralizeze 
sarcina anionului. 
 
VI.5. Evaluarea in vitro a activității antimicrobiene a AgNPs  
obținute din extractele speciilor de Equisetum 
 
 VI.5.2. Determinarea concentrației minime inhibitorii 
utilizând instrucțiunile EUCAST 
 
 Testul de sensibilitate in vitro s-a efectuat urmând instrucțiunile 
EUCAST 7.1 pentru drojdii și EUCAST 5.1 pentru testarea sensibilității 
antimicrobiene a bacteriilor, iar evaluarea eficacității pe AgNPs 
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sintetizate din cele patru extracte este stabilită prin concentrația minimă 
inhibitorie. Rezultatele sunt prezentate în tabelul VI.9. 
  

Tabel VI.14. Concentrația minimă inhibitorie a AgNPs sintetizate din 
speciile de Equisetum 

Probă 

Concentrația minimă inhibitorie (CMI) (µg/mL) 
Staphylococcus 
aureus MRSA 
(ATCC 43300) 

Escherichia 
coli  

(ATCC 25922) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

(ATCC 27853) 

Candida 
albicans 

(ATCC 90028) 
Epe – 

AgNPs 512 512 512 256 

Ese – 
AgNPs 512 > 512 512 256 

Esa – 
AgNPs 512 > 512 512 512 

Ete – 
AgNPs 512 512 512 256 

 În urma testelor efectuate s-a stabilit că toate extractele analizate 
au prezentat activitatea antimicrobiană. S-a observat că AgNPs 
sintetizate din speciile de Equisetum au avut o activitate antifungică mai 
importantă decât cea antibacteriană, fapt demonstrat și prin metoda 
difuzimetrică prezentată anterior. Esa – AgNPs au înregistrat 
concentrația minimă inhibitorie cea mai slabă. 
 În ceea ce privește activitatea antibacteriană, atât pentru 
bacteriile gram pozitive, cât și pentru cele gram negative se poate 
observa că CMI-ul obținut pentru AgNPs a fost de 512µg/mL.  
 
VI.6. Evaluarea in vitro a acțiunii antitumorale a AgNPs obținute 
din extractele speciilor de Equisetum 
 
 Prezența celulelor viabile în culturile incubate cu extracte a fost 
evaluată prin metoda MTT la 24 de ore, 48 de ore și 72 de ore de la 
incubare. În figurile VI.26, VI.27, VI.28 și VI.29 sunt prezentate 
rezultatele viabilităților celulare calculate și raportate la martor pentru 
Epe – AgNPs, Ete – AgNPs, Ese – AgNPs și Esa – AgNPs aflate în studiu. 
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Figura VI.37. Viabilitatea celulară determinată prin testul MTT pentru Epe – 

AgNPs 

 
Figura VI.38. Viabilitatea celulară determinată prin testul MTT pentru Ete – 

AgNPs 
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Figura VI.39. Viabilitatea celulară determinată prin testul MTT pentru Ese – 

AgNPs 

 
Figura VI.40. Viabilitatea celulară determinată prin testul MTT pentru Esa – 

AgNPs 
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 Din analiza tuturor graficelor se poate observa cu ușurință că 
specia E. sylvaticum L., atât AgNPs sintetizate din extractul etanolic, 
dar și cel apos au prezentat cea mai redusă viabilitate celulară 
corespunzătoare unei citotoxicități ridicate.  
 Determinările au concluzionat că cea mai scăzută concentrație 
ce a produs o modificare sub DL50 pentru liniile celulare analizate este 
obținută pentru Esa – AgNPs (0,5mg/mL și 48 ore).  
 Viabilitatea celulară cea mai ridicată, chiar la cea mai mare 
concentrație (2mg/mL) și în timpul cel mai lung (72 ore) s-a înregistrat 
pentru Epe – AgNPs, rezultatul fiind ușor sub 80%. 
 
 

CAPITOLUL VII. Concluzii generale, gradul de originalitate și 
perspective de cercetare 

 
Concluzii generale 
 

 Analiza farmacognostică macro- și microscopică a permis 
studiul caracteristicilor morfologice și evidențierea elementelor histo-
anatomice specifice celor trei specii de Equisetum studiate. S-a observat 
existența unor trăsături specifice în funcție de condițiile geografice și de 
climă, în ceea ce privește tulpina principală și ramura tulpinală, care 
ajută la identificarea corectă a celor trei specii. Din punct de vedere 
microscopic, toate speciile sunt caracterizate prin prezența a numeroase 
stomate pe ai căror pereți se găsesc numeroase granule de dioxid de 
siliciu. E. sylvaticum  este lipsită de lacune la nivelul scoarței, în timp 
ce pentru E. pratense se identifică 13 cavități aerifere, iar pentru E. 
telmateia aproximativ 18 lacune. 
 Evaluarea conținutului în siliciu și metale grele din părțile 
aeriene ale speciilor de Equisetum a constat în analize 
spectrofotometrice ce au evidențiat că specia E. telmateia are cea mai 
mare concentrație în siliciu atât pentru tulpina principală cât și pentru 
ramura tulpinală din verticilul nodal (5,962% respectiv 7,578%). 
Determinările cantitative ale metalelor grele din produsul vegetal uscat 
au evidențiat E. pratense, specia cu cea mai mare capacitate de a 
acumula Cu+2, Cd+2 și Ni+2, fără ca aceste produse să intervină asupra 
dezvoltării plantei. 
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 Analiza chimică calitativă a componentelor bioactive a permis 
determinarea cu aproximație a mai multor acizi polifenolici și 
flavonoide din extractele etanolice și metanolice ale speciilor de 
Equisetum aflate în studiu: acid clorogenic, acid galic, acid cafeic, 
apigenol-7-glucozida, izocvercetina. 
 Analiza chimică cantitativă prin metode spectrofotometrice a 
extractelor metanolice și etanolice obținute din E. pratense Ehrh., E. 
sylvaticum L. și E. telmateia Ehrh. a permis determinarea conținutului 
în polifenoli totali (mg acid galic/g extract uscat) și a flavonoidelor (mg 
cvercetol/g extract uscat). Dintre toate extractele analizate, cea mai 
mare concentrație în polifenoli totali, 236,17mg acid galic/g extract 
uscat, a fost obținută pentru specia E. telmateia (extract etanolic), iar 
cea mai mare concentrație în derivați flavonoidici s-a înregistrat pentru 
E. sylvaticum (extrat metanolic), aceasta fiind de 170,65mg cvercetol/g 
extract uscat. 
 Analiza UHPLC a extractelor metanolice și etanolice a pus 
în evidență prezența următoarelor componente: acid clorogenic, acid 
cafeic, acid ferulic, acid neoclorogenic, epicatehină, cvercetol, 
cvercetol-3-D-glucozidă, luteolină, luteolin-glucozidă, apigenol, 
apigenin-7-glucozidă și kaempferol. Dintre toți acizii polifenolici, 
acidul clorogenic a fost regăsit într-o cantitate însemnată în ambele 
extracte pentru speciile E. sylvaticum și E. telmateia. În ceea ce privește 
derivații flavonoidici, în extractul metanolic al speciei E. sylvaticum se 
remarcă luteolin-glucozida (11,05mg/g), în timp ce,  pentru cel etanolic 
se evidențiază glicozidele cvercetolului (41,94mg/g). Pentru specia E. 
telmateia, în ambele extracte, majoritari au fost glicozidele 
cvercetolului și apigenolului. E. pratense nu a prezentat fracțiuni 
flavonoidice numeroase și nici acizi fenolici în extractele studiate. O 
posibilă explicație poate fi aceea ca această plantă este un foarte bun 
acumulator de metale grele.  
 Sinteza nanoparticulelor de argint s-a realizat din extractele 
etanolice și apoase.   
 Caracterizarea fizico-chimică a AgNPs s-a realizat prin 
următoarele metode:  

- Spectroscopia FTIR a dus la identificarea legăturilor de tipul 
O-H, C-H, C=O, C-O, respectiv C-C. 
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- Spectroscopia EDX s-a utilizat pentru a pune în evidență 
prezența argintului în AgNPs. Din punct de vedere cantitativ, 
argintul s-a găsit în proporția cea mai mare în cazul Esa – 
AgNPs, 74,75 (m%), iar cea mai mică cantitate s-a înregistrat 
pentru Ete – AgNPs,  42,40 (m%).  

- Spectroscopia DLS și determinarea potențialului Zeta oferă 
informații despre diametrul mediu al AgNPs și despre 
stabilitatea soluție coloidale obținute. Ete – AgNPs au înregistrat 
diametrul mediu de 314nm și un indice de polidispersie de 
0,623, iar valoarea potențialului Zeta de -20,72. 

 Activitatea fotocatalitică a AgNPs sintetizate din speciile de 
Equisetum a dovedit că acestea pot constitui o alegere ecologică, rapidă 
și economică de a elimina coloranții organici din mediu. 
 Acțiunea antioxidanta a extractelor metanolice, etanolice și 
a nanoparticulelor obținute din cele trei specii de Equisetum analizate 
a fost evidențiată prin patru teste:  
 Determinarea capacității de chelatare a ionului feros a indicat 
faptul că extractul metanolic, etanolic și AgNPs sintetizate de la specia 
de E. sylvaticum a fost cel mai activ, fiind comparabil cu acidul galic.  
 Determinarea capacității de inhibiție a lipoxigenazei a arătat că 
extractele metanolice sunt mai active decât cele etanolice doar pentru 
E. pratense. Cea mai bună activitate antioxidantă a fost obținută pentru 
specia E. sylvaticum. În ceea ce privește AgNPs, se poate observa că 
eficiența cea mai redusă de inhibare a lipoxigenazei o prezintă extractul 
apos din specia E. sylvaticum, fiind urmat de extractul etanolic al speciei 
E. pratense. Cea mai bună eficiență se înregistrează la Ese – AgNPs.  
 Determinarea capacității de scavenger a radicalilor liberi a 
indicat faptul că, atât extractul metanolic, cât și AgNPs sintetizate din 
specia de  E. sylvaticum a prezentat acțiunea cea mai importantă, fiind 
comparabilă cu substanța de referintă, acidul galic.  
 Determinarea capacității de scavenger a anionului radical 
superoxid arată că eficiența antioxidantă este mai apropiată ca valoare 
pentru extractele metanolice din E. sylvaticum și E. telmateia față de 
substanța de referință, acidul galic. De asemenea, determinările 
realizate pe AgNPs sintetizate au indicat ca E. sylvaticum are 
capacitatea cea mai mare de scavenger a anionului superoxid, în timp 
ce, E. pratense a obținut cele mai slabe rezultate. 



 43 

 Acțiunea antimicrobiană a extractelor metanolice, etanolice 
și a nanoparticulelor obținute din cele trei specii de Equisetum 
analizate a fost evidențiată prin două metode: 
 Metoda difuzimetrică caracterizează activitatea antibacteriană a 
extractelor metanolice 70%, etanolice 70% și a AgNPs obținute prin 
utilizarea bacteriilor gram pozitive, gram negative și fungi. Toate 
extractele analizate ale tuturor speciile au prezentat o activitate 
antifungică mai importantă decât activitatea antibacteriană. De 
asemenea, doar AgNPs obținute din extractul apos de E. sylvaticum a 
dezvoltat diametru de inhibiție pe bacteria gram negativă, E. coli. În 
ceea ce privește acțiunea asupra bacteriei gram pozitive S. aureus s-a 
stabilit că extractul metanolic a determinat apariția celui mai mare 
diametru de inhibiție atât la specia E. pratense cât și E. telmateia. 
 Determinarea concentrației minime inhibitorii s-a realizat doar 
pentru AgNPs sintetizate din speciile de Equisetum. S-a observat că 
AgNPs sintetizate din speciile de Equisetum au avut o activitate 
antifungică mai importantă decât cea antibacteriană.  
 Evaluarea in vitro a acțiunii antitumorale a AgNPs obținute 
din speciile de Equisetum a evidențiat o citotoxicitate importantă 
raportată la concentrație și timp pentru specia E. sylvaticum, atât pentru 
extractul apos, cât și pentru cel etanolic. 
 Evaluarea in vivo a activității neuroprotectoare s-a realizat 
prin urmărirea efectelor produse de extractele etanolice ale celor trei 
specii de Equisetum asupra peștilor zebră în ceea ce privește 
comportamentului anxios (testul înotului în bazinul cu apă) și memoria 
de scurtă durată (testul labirintului Y).  
 Testul înotului în bazinul cu apă (NTT) a analizat numărul de 
intrări în zona superioară a bazinului și timpul petrecut în zona 
superioară a tancului. Concentrația de 1mg/L din E. pratense și E. 
sylvaticum au prezentat efecte anxiolitice și antidepresive superioare 
concentrației 0,5mg/L. În ceea ce privește extractul etanolic din E. 
telmateia, timpul petrecut în zona superioară a bazinului este mai mare 
pentru concentrația de 0,5mg/L față de 1mg/L.  
 Testul labirintului Y a analizat procentul de alternare spontană 
și timpul petrecut în noul braț. Diferențele dintre concentrațiile etanolice 
de 0,5mg/L și 1mg/L nu au fost semnificative pentru speciile analizate. 
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 Gradul de originalitate 
 
 Originalitatea studiului de față constă în: 

- investigarea pentru prima dată în țara noastră a speciilor E. 
pratense Ehrh. și E. sylvaticum L.; 

- studierea caracteristicilor morfologice și evidențierea 
elementelor histo-anatomice specifice pentru speciile E. 
pratense Ehrh., E. sylvaticum L. și E. telmateia Ehrh.; 

- analizarea conținutului în siliciu și metale grele din părțile 
aeriene ale speciilor de Equisetum; 

- sinteza și caracterizarea fizico-chimică a AgNPs obținute din 
extractele etanolice si apoase ale speciilor de Equisetum; 

- evaluarea activității antioxidante și antimicrobiene a AgNPs 
sintetizate din extractele speciilor de Equisetum; 

- determinarea in vitro a acțiunii antitumorale pentru AgNPs 
obținute din speciile de Equisetum studiate utilizănd liniile 
celulate MG63; 

- evidențierea efectelor neuroprotectoare ale extractelor vegetale 
obținute din speciile de Equisetum asupra Danio rerio prin 
evaluarea comportamentului anxios (testul înotului în bazinul 
cu apă) și a memoriei de scurtă durată (testul labirintului Y). 

   
 Perspective de cercetare 
  
 Rezultatele cercetărilor întreprinse în cadrul tezei de doctorat 
justifică continuarea studiilor în următoarele direcții: 

- evaluarea efectelor neuroprotectoare in vivo  pe modele animale 
de maladie Alzheimer pentru extractele speciilor de Equisetum; 

- izolarea unor subfracțiuni flavonozidice și evaluarea 
potențialului lor biologic complex; 

- urmărirea impactului nivelului de acumulare a siliciului și a 
altor minerale asupra extractibilității diferitelor clase de 
compuși chimici prezenți în materialul vegetal; 

- investigarea potențialului farmatoxicologic al diferitor tipuri de 
nanoparticule și incluziuni în ciclodextrine realizate din               
E. sylvaticum.  
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