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INTRODUCERE 

Florile de levănţică şi uleiul volatil separat din acestea sunt 

mult utilizate în terapeutică [Abuhamdah S, 2008], atât la noi în 

ţară, cât mai ales în Comunitatea Europeană, unde în ultimul 

deceniu s-au efectuat cercetări intense, care au avut ca rezultat 

ducerea pe piaţa farmaceutică a unui nou medicament, Lasea®, 

conţinând sub denumirea de silexan, Lavandulae aetheroleum 

îmbogăţit cu linalool. Produsul se adresează tratamentului 

sindromului de anxietate generalizată (GAD) şi formei 

subsindromale a acestuia [Bruning E, 2011]. 

Plecând de la faptul că Farmacopeea Europeană ed. a 6-a 

permite utilizarea în scopuri medicinale doar a florilor de 

Lavandula angustifolia Mill. care conţin un ulei volatil cu o 

compoziţie chimică controlată şi care corespunde anumitor cerinţe 

de calitate, principalul scop al cercetărilor noastre l-a reprezentat 

caracterizarea chimică şi biologică a unor specii/subspecii/varietăţi 

de cultură de Lavandula din România; acestea au fost:  

 Lavandula angustifolia Mill.,  

 Lavandula angustifolia ssp. angustifolia (LAA),  

 Lavandula angustifolia  cv. Hidcote Blue (LHB),  

 Lavandula angustifolia  cv. Munstead (LAM),  

 Lavandula angustifolia ssp.  pyrenaica (LAP),  

 Lavandula hybrida Rev. (LHY). 

 Aceasta, şi datorită faptului că în literatura de specialitate nu 

am găsit date care să ateste calitatea farmaceutică şi/sau 

aromaterapeutică a florilor de lavandă prelucrate, în timp ce se ştie 

că materialul vegetal provenit din culturi realizate în alte state 

balcanice (Grecia, Turcia, Bulgaria) nu este corespunzător 

cerinţelor actuale [Hassiotis CN, 2010; Ognyanov I, 1984.]. 
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Din acest motiv, obiectivele cercetării au constat în:  

• stabilirea caracterelor morfo-anatomice a unor specii/ 

subspecii de cultură de Lavandula cultivate în România;  

•  evaluarea conţinutului în ulei volatil extras prin 

hidrodistilare şi stabilirea profilului chimic al acestora prin 

analiza gaz-cromatografică cuplată cu spectrometrie de 

masă  (GC-MS);  

• urmărirea variabilităţii compoziţionale a uleiului volatil în 

funcţie de factori climatici (an de cultură, temperatură şi 

nivel de precipitaţii medii, solarizare), locaţia de 

provenienţă, vârsta plantei, momentul din perioada de 

vegetaţie când se prelevează probele de material vegetal, 

natura drogului analizat (flori/inflorescenţe),  

• aprecierea calităţii farmaceutice şi aromaterapeutice a 

uleiurilor volatile separate; 

• studiul chimic calitativ al flavonoidelor şi al derivaţilor de 

tip acizi polifenolcarboxilici [FRX, 1993];  

•  testarea activităţii antimicrobiene a fracţiunilor volatile;  

stabilirea concentraţiei minime inhibitorii (CMI) si a 

concentraţiei minime bactericide (CMB) [NCCLS, 2009]; 

•  evaluarea in vitro a potentialului antioxidant al extractelor 

de Lavandulae sp. prin 2 teste. 

Constanta în acest studiu o reprezintă specia (L. angustifolia/L. 

hybrida), subspecia (L. angustifolia ssp. angustifolia/L. 

angustifolia ssp. pyrenaica) sau varietatea de cultură (L. 

angustifolia  cv. Hidcote Blue/L. angustifolia  cv. Munstead), care 

s-au păstrat aceleaşi pe tot parcursul studiului. 

Locaţiile din care materialul vegetal a fost prelevat, ca şi 

momentele recoltării sunt redate în capitolul material şi metode, iar 

analiza farmacognostică macro-şi microscopică a fost condusă 

după metodele clasice.  
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Analiza fitochimică a apelat la metode de cromatografie pe 

strat subţire, gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă, 

determinări spectrofotometrice şi cromatografie de lichide de înaltă 

performanţă (HPLC). 

Investigarea acţiunii biologice a urmărit două aspecte şi 

anume:acţiunea antioxidantă şi acţiunea antimicrobiană şi 

antifungică. 

În acest scop am apelat la metode de determinare a acţiunii de 

scavenger de RLO şi a capacităţii de chelatare a ionului feros, 

metode de determinare a activităţii antimicrobiene.  

În prima fază am încercat să caracterizăm din punct de 

vedere histoanatomic diferitele organe vegetative pentru 

Lavandula angustifolia Mill., Lavandula angustifolia ssp. 

anguustifolia, şi  Lavandula angustifolia ssp pyrenaica.  

Diferenţele identificate sunt mici şi mai mult de ordin 

cantitativ, după cum reiese din imaginile prezentate  în fig. 1. 

 
Fig.1. Secţiuni transversale prin nervura principală şi limbul foliar 

la L. angustifolia Mill. şi  L. angustifolia ssp pyrenaica 

Secţiune transversală prin nervura principală

a limbului foliar de L. angustifolia

Secţiune transversală prin nervura principală a 

limbului foliar de L. angustifolia ssp. pyrenaica.

Secţiune transversală prin limbul foliar de 

L. angustifolia. Secţiune transversală prin limbul foliar de L. 

angustifolia ssp. pyrenaica.
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De asemeni, o serie de elemente microscopice diferenţiale cum 

ar fi fost perii tectori şi glandulari au acelaşi aspect, diferenţe 

existând doar cu privire la densitatea lor pe unitatea de suprafaţă.  

 
Fig.2. Peri secretori şi tectori la L. angustifolia ssp. angustifolia şi  

ssp. pyrenaica 

 

 
Fig.3. Peri secretori şi tectori văzuţi din profil la L. angustifolia 

Mill. 
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În concluzie, deosebirile de structură între cele 2 subspecii, 

angustifolia  şi pyrenaica sunt mici şi doar de ordin cantitativ chiar 

şi la nivelul florilor care sunt singurele oficinalle. 

Comparativ cu L. angustifolia ssp angustifolia,  L. angustifolia 

ssp. pyrenaica are:  

 nervurile (coastele) caliciului mai puţin 

proeminente decât ale primei subspecii; 

 tubul corolei mai depărtat de cel al caliciului;  

 corolă cu petale mai subţiri, celulele ambelor 

epiderme fiind mult mai mari în comparaţie cu cele 

ale mezofilului;  

 numărul perilor tectori şi secretori de pe caliciu şi 

corolă, mai mare  

Studiul a continuat cu analiza chimică calitativă şi 

cantitativă a florilor de Lavandula, care  s-a desfăşurat pe 6 

ani, când a fost analizat material vegetal recoltat din 5 locaţii 

diferite din Moldova: Iaşi, Bacău, Piatra Neamţ, Secuieni - 

Neamţ, Galaţi, urmărindu-se compoziţia chimică a fracţiunii 

volatile şi componentele polifenolice (flavonoide, acizi 

polifenolcarboxilici şi polifenoli totali). 

În prima fază, am întreprins tatonări privind compoziţia 

chimică a uleiurilor volatile separate din florile de Lavandula 

angustifolia Mill. recoltate din Grădina Botanică Iaşi în doi ani 

consecutivi: 2004 şi 2005. Cu toate că solul, tehnologia de 

cultivare, chiar plantele de la care s-au prelevat probele au fost în 

cei doi ani aceleaşi, compoziţia chimică a uleiului volatil separat în 

2005 faţă de cel din 2004 prezintă diferenţe mari, mai ales în ceea 

ce priveşte subgrupele de componente minore: hidrocarburi 

monoterpenice, sescviterpene şi oxizi (fig 4).  
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Fig. 4. Compoziţia (%) uleiurilor volatile din Lavandula 

angustifolia pe grupe mari de componente 

În această situaţie singurii factori care puteau influenţa 

producţia şi compoziţia chimică a uleiului volatil erau de natură 

climatică. Urmărind variaţia lunară medie a temperaturii la sol şi în 

aer, a precipitaţiilor şi durata de strălucire a soarelui, constatăm că 

acestea ar putea reprezenta factorul detrminat pentru sinteza şi 

acumularea diferită a terpenoidelor în plante.  

Poate cel mai important factor îl reprezintă numărul şi 

repartiţia orelor de solarizare, 1210 ore în 2004 faţă de 1261 în 

2005 cu maximum de intensitate în lunile de dezvoltare a spicului 

florifer, ca şi nivelul precipitaţiilor, mai mare în lunile 

mai/iunie/iulie 2004, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2005. 
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Fig. 5. Datele climatice ale anului 2004/2005 înregistrate la Iaşi 

 

Cum însă, pentru acţiunea farmacologică importanţi sunt doar 

monoterpenesterii (tip acetat de linalil) şi monoterpenolii (gen 

linalool), trebuie să admitem că variaţiile climatice menţionate au 

condus în 2005 la o compoziţie chimică deficitară  faţă de 2004 a 

uleiului volatil din flori. 

În 2007 au fost analizate din punct de vedere chimic 4 uleiuri 

volatile provenite de la flori de Lavandula  prelevate din Grădina 
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Botanică Galaţi, la care s-au asociat apoi 3 uleiuri comerciale 

pentru care producătorii declarau că provin de la L. angustifolia. 

 Drept martor, am folosit fracţiunea volatilă separată de noi din 

material vegetal cu apartenenţă botanică sigură: Lavandula 

angustifolia Mill. de la CCB Piatra Neamţ, pentru a avea termen de 

comparaţie. 

În acest fel, pentru recolta iulie 2007 au fost analizate 

următoarele uleiuri volatile de levănţică: 

A 
•  Lavandula angustifolia ssp. angustifolia,  

• Lavandula angustifolia cv. Hidcote Blue,  

• Lavandula angustifolia cv. Munstead,  

• Lavandula angustifolia ssp. pyrenaica,  

B 

•  3 uleiuri de levănţică comerciale: Hofigal,  

                      Solaris, 

                     Fares,  

•   ulei de lavandă martor, Piatra Neamţ. 

Cercetările au constat din: separarea  uleiului volatil si analiza 

GC/MS, controlul încadrării în parametrii ceruţi de PhEur a 6-a 

(calitate farmaceutică), calcularea reprezentării procentuale a 

fiecarei subgrupe de terpene, realizarea modelelor mnemotehnice 

şi aprecierea calităţii aromaterapeutice. 

Urmărind  caracteristicile profilului gaz-cromatografic la cele 

patru uleiuri volatile separate din florile de Lavandula recoltate de 

la Grădina Botanică din Galaţi, am obţinut valorile inserate în 

tabelul 1. 
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Tabelul 1. Caracteristicile profilului gaz-cromatografic cerut 

de Ph.Eur. a 6-a şi valori identificate în studiul nostru pentru 

cele patru uleiuri volatile (2007) 

Componentă  
Cerinţă 

Ph.Eur. a 6-a  

Determinat % 

LAA LHB LAM LAP 

limonen  sub 1 %  0.60 0.35 0.40 0.35 

cineol  sub 2.5 %  - - - - 

3-octanonă  0.1 – 2.5 %  - - - - 

camfor  sub 1.2 %  - - - - 

linalool  20.0– 45.0 %  24.22 28.22 26.11 25.19 

acetat de 

linalil  
25.0 – 46.0 

%  
13.31 9.98 13.28 11.43 

4 terpinen-ol  0.1 – 6.0 %  9.68 8.12 - 4.94 

acetat de 

lavandulil  
peste 0.2 %  

5.05 5.07 3.43 5.93 

lavandulol  peste 0.1 %  - - - 2.69 

α-terpineol  sub 2.0%  4.23 3.07 5.12 3.51 

 

Constatăm pe de o parte, variaţii în compoziţia chimică a celor 

2 varietăţi de cultură Hidcote Blue şi Munstead faţă de subspecia 

mamă  angustifolia, iar pe de altă parte, între cele două subspecii  

angustifolia  şi pyenaica. Din păcate nici unul din cele 4 uleiuri 

volatile nu corespunde cerinţelor Farmacopeei Europene a 6-a, 

acetatul de linalil fiind sub 25 %, iar conţinutul în 4-terpinenol şi 

-terpineol este depăşit.  

Imaginând pentru aceleaşi uleiuri profilele mnemotehnice care 

ne indică utilitatea aromaterapeutică, observăm că nici unul dintre 

ele nu se apropie suficient de modelul standard. Aceasta înseamnă 

că acţiunile farmacologice şi în consecinţă domeniile de utilizare 

terapeutică vor fi diferite faţă de cele standard. 
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Fig. 6. Profilul mnemotehnic al uleiurilor volatile de levănţică 

(2007, Grădina Botanică Galaţi) comparativ cu standardul (Std)  
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Cercetând compoziţia chimică a uleiurilor comerciale 

comparativ cu proba martor Piatra Neamţ, constatăm aceeaşi 

variabilitate largă. Faţă de martorul de la Piatra Neamţ, proba 

Solaris este mult mai bogată în linalool, fapt care presupunem că se 

datorează adăugării în ulei a acestei componente de către 

producător, în scopul apropierii de cerinţele de calitate menţionate. 

Această practică de îmbogăţire nu este însă permisă nici de către 

Farmacopeea Europeană şi nici în aromaterapie. 

De altfel, suplimentarea cu linalool a uleiuli volatil de la 

Solaris este aceea care scade artificial conţinutul probei în celelalte 

componente (acetat de geranil, -terpineol, camfor).  

 
Fig. 7. Conţinutul în linalool, geranilacetat, α-terpineol şi camfor 

identificat în mostrele comerciale de ulei de Lavandula 
(LA = probă martor Piatra Neamţ; A = Hofigal; B = Solaris; C = Fares)  
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Tocmai de aceea, am aplicat şi acestor uleiuri cerinţele 

menţionate, situaţia găsită fiind ilustrată în imagine. După cum se 

vede, nici unul dintre uleiurile volatile – nici chiar martorul –  dar 

nici Solaris nu se încadrează în cerinţele Farmacopeei.  

 

Tabelul 2. Caliatea farmaceutică a uleiurilor de levănţică procurate 

din magazine „naturiste” 

Componentă  
Cerinţă 

Ph.Eur. a 6-a 

Determinat % 

LA A B C 

limonen  sub 1.0 %  - - - - 

cineol  sub 2.5 %  13.50 7.69 - - 

3-octanonă  0.1 – 2.5 %  - - - - 

camfor  sub 1.2 %  9.57 7.30 1.68 7.26 

linalool  20.0 – 45.0 %  29.25 32.32 53.29 32.62 

acetat de linalil  25.0 – 46.0 %  13.15 - - - 

4-terpinenol  0.1 – 6.0 %  - 0.40 0.53 1.33 

acetat de lavandulil  peste 0.2 %  0.15 - - - 

lavandulol  peste 0.1 %  - - - - 

α-terpineol  sub 2.0 %  2.28 1.79 0.56 1.51 

 

Pentru confirmarea sau infirmarea rezultatelor obţinute în 

2007, am reluat un an mai târziu studiul uleiului volatil separat din 

aceleaşi 4 lavande prelevate de la Grădina Botanică din Galaţi şi 

anume: 

 L. angustifolia ssp. angustifolia (LAA),  

 L. angustifolia cv. Hidcote Blue (LHB),  

  L. angustifolia cv. Munstead (LAM) şi  

  L. angustifolia ssp. pyrenaica (LAP).  

În anul 2008 din cele 4 probe de ulei de lavandula de la Galaţi 

a lipsit complet acetatul de linalil, la 3 dintre probe acesta fiind 

înlocuit cu acetat de lavandulil , aşa cum reiese şi din figură. 
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Fig. 8. Conţinutul în monoterpenesteri şi acetat de lavandulil în 

uleiurile volatile de levănţică studiate 

La toate probele linaloolul depăşeşte limita inferioară cerută, 

de 20 %. Celelalte componente importante variază foarte mult în 

funcţie de provenienţa botanică. 

 

Fig. 9. Conţinutul în monoterpenoli, linalool şi lavandulol în 

uleiurile volatile de levănţică analizate 
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Fig. 10. Conţinutul în monoterpene  a uleiurilor de Lavandula, din 

care ocimen în uleiurile volatile de levănţică studiate 

În continuare, studiul nostru a urmărit evidenţierea 

diferenţelor de compoziţie chimică a fracţiunii volatile separate 
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uscate de levănţică şi l-am analizat gaz-cromatografic. Diferenţa 

este evidentă. Chiar dacă, la o primă vedere, am putea aprecia ca 

fiind mai bun uleiul din florile proaspete datorită compoziţiei mult 

mai complexe, în realitate componentele majore se diluează, iar 
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    flori proaspete    flori uscate 

Fig. 10. Gaz-cromatograma uleiului volatil din Lavandula 

angustifolia Mill. – (SCDL - Bacău) 
       

Căutând să vedem, în ce măsură diferenţele compoziţionale se 

reflectă în efectul terapeutic am trasat profilele mnemotehnice 

pentru cele două uleiuri, proaspăt şi uscat, pe care le-am comparat 

cu standardul, deducând apoi paleta acţiunilor farmacologice pe 

care probabil, le vor dezvolta.  

Rezultatul este redat în tabelul 3. 

Tabelul 3. Acţiuni farmacologice probabile ale celor 2 uleiuri 

volatile şi intensitatea lor 

ACŢIUNI ÎN PLAN SOMATIC  
Lavandulae aetheroleum 

Standard Proaspăt Uscat 

antibacterian,antiviral, antimicotic  ++ + ++ 

dezinfectant  ++ + ++ 

febrifug  ++ + ++ 

imunostimulator puternic  +++ + ++ 

dermoregenerator, cicatrizant  +++ ** ++ 

antiinflamator  ++ + ++ 

stimulator al circulaţiei  ++ + ++ 

reglator al tensiunii  + + ++ 

analgezic  ++ + + 

spasmolitic  ++ + + 

inductor al somnului  ++ + ++ 

repelant  ++ + + 
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ACŢIUNI ÎN PLAN PSIHIC  
   

echilibrant  +++ + ++ 

sedativ  +++ + ++ 

anxiolitic şi antidepresiv  +++ - + 

analeptic şi revigorant în stări de 

epuizare psihică şi lipsă de 

motivaţie  

++ - + 

Legendă: activitate foarte bună (+++), bună (++), slabă (+), lipsă (-), dermoiritant (*) 

 

Dacă acţiunile farmacologice dezvoltate de uleiul volatil 

standard sunt de la bune până la foarte bune atât în plan somatic, 

cât şi în plan psihic,  intensitatea lor se reduce substanţial, de la 

slab la inexistent pentru proba de ulei volatil separat din florile 

proaspete; în plus, după cum se poate vedea, acesta este 

dermoiritant la aplicare topică. Comparativ cu acesta, uleiul din 

aceleaşi flori, dar prelucrate în stare uscată, îşi recapătă o bună 

parte din proprietăţile farmacologice. 

Reluând studiile în 2010 am căutat să urmărim influenţa unor 

factori asupra calităţii uleiurilor volatile. Este vorba de factori 

precum: 

 momentul recoltării (recolta iulie, august, octombrie) – 

Piatra Neamţ şi Secuieni,  

  anul de vegetaţie în care s-a găsit planta (anul III respectiv 

VII) – Secuieni şi anul IV Piatra Neamţ,  

  partea de plantă analizată (flori sau tijă floriferă) – Piatra 

Neamţ, Secuieni  şi Galaţi,  

  condiţii climatice – Secuieni,  

  poziţionarea locului de cultură în nordul (Piatra Neamţ, 

Secuieni) respectiv sudul Moldovei (Galaţi),  

  apartenenţa la specii, subspecii sau varietăţi de cultură 

diferite – Galaţi.  

S-a stabilit că toţi, mai puţin vârsta plantei influenţează 

calitatea fracţiunii volatile.  
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Studiul a continuat cu cercetări privind compoziţia chimică a 

fracţiunii polifenolice din florile de levănţică. 

S-au urmărit: 

  componentele flavonoidice, 

  polifenolii totali, 

  derivaţii de tip acizi hidroxicinamici, prin  

determinări spectrofotometrice şi HPLC. 

Studiul polifenolilor din lavandă s-a desfăşurat pe parcursul a 2 

ani consecutivi în anul 2008, probe de LAA, LAM, LHB, LAP 

(Galaţi), iar  în 2009, au fost analizate probele LAA, LAM, LHB, 

LAP  şi LHY (Galaţi), la care s-au adăugat 2 probe de Lavandula 

angustifolia Mill. de la  Piatra Neamţ, LAV1 = 07.07.2010 ; LAV2 

= 18.10.2010. 

Într-o primă fază, am testat influenţa solventului de extracţie 

asupra epuizării materialului vegetal,  şi implicit a rezultatelor 

privind conţinutul la % în flavonoide şi acizi polifenolici. Am 

constatat astfel, că fracţiunea polifenolică se extrage complet la 

utilizarea unui alcool inferior diluat. 

Tabelul 4. Influenţa solventului de extracţie asupra rezultatelor  

Tip de extracţie 

Extractibilitate  

flavonoide 
acizi 

polifenolici 

Extracţie cu metanol  + + 

Extracţie cu metanol 70 %  +++ ++ 

Extracţie cu etanol 70 %  +++ ++ 

Extracţie cu etanol 50 %  + +++ 
 

Reluând acest aspect un an mai tărziu, dozarea cantitativă a 

flavonoidelor a condus la obţinerea rezultatelor ilustrate în 

imagine, de unde deducem că pentru fiecare material vegetal 

trebuie ales cel mai bun solvent, care nu este întotdeauna 

metanolul, metanolul sau etanolul 70% respectiv etanolul 50%.  
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Fig. 11. Continutul flavonozidic (%) in probele de Lavandulae flos 

(E70%=extractie etanol 70%; E50%=extractie etanol 50%) 

Determinând polifenolii totali exprimaţi în echivalenţi acid 

galic, pentru aceleaşi probe, constatăm că extracţia cea mai bună o 

furnizează etanolul 50 %.  

 
Fig. 12. Concentratia polifenolilor totali (%) in probele de 

 Lavandulae flos 
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cumaric), a 3 compuşi flavonoidici (rutozidă; luteolină; 

apigenol) şi a catehinei. 

Conţinutul în aceste componente este prezentat în tabelul 5. 

Tabelul 5. Componente identificate prin HPLC în fracţiunile 

polifenolice separate din flori de levănţică 

Cod  
µg/ml extract 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

LAA  0.0001  0.0429  0.0637  0.0326  0.0002  0.0188  0.0195  0.0007  0.0007    

LHB  0.0002  0.0312  0.0652  0.0223  0.0003  0.0169  0.0830  0.0007  0.0004    

LAM  -  0.0055  0.0582  0.0316  0.0002  0.0120  0.0834  0.0005  0.0006    

LAP  0.0001  0.0355  0.0686  0.0172  0.0002  0.0196  0.0722  0.0011  0.0007    

LHY  0.0001  0.0317  0.6034  0.0495  0.0004  0.0199  0.0538  0.0009  0.0004    

LAV1  0.0003  0.0454  0.0989  0.0924  0.0001  0.0237  0.1140  0.0016  0.0007    

LAV2  0.0004  0.0609  0.1009  0.0927  0.0004  0.0304  0.1306  0.0020  0.0005    

Legenda: 1 – Acid clorogenic; 2 – Acid cafeic; 3 – Acid ferulic; 4 – Acid rozmarinic;  

5 – Acid o-cumaric; 6 – Catehină; 7 – Rutozidă; 8 – Luteolină; 9 – Apigenol.  

Din punct de vedere cantitativ principalele componente s-au 

dovedit a fi acidul rozmarinic şi rutozida; probele de la Piatra 

Neamţ sunt cele mai bogate atât în acid rozmarinic cât şi în 

rutozidă.  Interesant este faptul că în proba de flori de lavandă 

recoltată în iulie 2010 de la Piatra Neamţ, cantitatea de rutozidă 

este mai mică decât  la mostra prelevată în octombrie. 

 
Fig. 13. Concentraţia în acid rozmarinic şi rutozidă identificată 

prin HPLC în probele de lavandă studiate 
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Trecând la studiul activităţii biologice a unor fracţiuni 

separate din Lavandulae flos, au fost investigate: 

 activitatea antioxidantă a fracţiunii polifenolice, prin testul 

DPPH şi prin stabilirea capacităţii de chelatare a ionului 

feros [Capecka E.,2005; Apetrei C, 2011], 

 efectul antimicrobian şi antifungic a uleiurilor volatile. 

Activitatea antioxidantă a fost investigată pentru extractele 

uscate , motiv pentru care am determinat conţinutul în polifenoli 

totali exprimaţi în echivalent mg acid galic/1 g extract, rezultatele 

obţinute fiind ilustrate în figura 14. 

 

 
Fig. 14. Conţinutul în polifenoli totali exprimaţi în mg acid 

galic/1g extract uscat de Lavandula 

Din nou, conţinutul cel mai mare în polifenoli se regăseşte în 

extractul uscat LAV 1 de la Piatra Neamţ.  

Urmărind activitatea de scavenger de radicali 

difenilpicrilhidrazil (DPPH) a extractelor uscate de Lavandula am 

testat 4 concentraţii diferite, constatând că pentru calculul 

concentraţiei inhibitorii 50 pot fi luate în lucru doar valorile 

obţinute cu  5 şi 10 mg extract/ml  
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Tabel 6. Activitatea de scavenger de radicali DPPH a extractelor 

uscate de Lavandula şi concentraţia inhibitorie a acestora 
Proba/ 

etalon 

Concentraţie Eu (mg/ml) 
CI50 ( g/ml) 

20 10 5 2.5 

LAA 85.4198 0.13 66.8936 0.73 45.7988 0.50 26.8737 0.78 95.6000 1.70 

LHB 88.5053 0.50 67.6040 0.45 45.2210 0.48 27.3299 0.27 96.5333 1.45 

LAM 85.1819 0.27 68.1173 0.69 42.7933 0.19 21.4148 0.21 101.4000 0.90 

LAP 85.9800 0.44 65.1209 0.97 39.6023 0.13 24.4064 0.16 110.3666 1.40 

LHY 91.3995 0.51 76.1863 0.78 51.9172 0.76 31.7290 0.36 73.5333 1.25 

LAV1 92.4127 0.14 87.1801 0.32 64.4878 0.41 38.0901 0.21 56.9666 0.45 

LAV2 90.8866 0.48 60.2115 0.55 66.4588 0.24 39.7781 0.58 54.3333 0.65 

Cvercetol 96.2588 0.35 96.0419 0.09 95.5488 0.48 94.0285 0.03 3.4000 0.00 

Rutozida 92.8949 0.08 92.4943 0.023 91.8886 0.11 90.9540 0.13 11.5333 0.15 

Ac. galic 97.3433 0.07 97.2334 0.08 97.2110 0.01 96.2494 0.35 1.5000 0.00 

 

Calculând CI50, pentru a putea aprecia intensitatea acţiunii 

antioxidante, am obţinut valorile redate în imagine. Trebuie să 

ţinem cont de faptul, că valoarea mică de extract necesară 

înseamnă activitate mare. 

 
Fig. 15. CI50 determinată pentru extractele uscate de lavandă şi 

etaloanele cvercetol, rutozidă şi acid galic 
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Ca şi în testul anterior calculând CI50, activitatea chelatantă 

cea mai bună o au probele LAV1 şi LAV2, iar cea mai slabă LAP. 

 
Fig. 16. CI50 pentru activitatea de chelatare a ionului feros 

determinată pentru extractele uscate de lavandă şi etaloane 

 

Efectul antimicrobian şi antifungic al uleiurilor volatile a 

fost determinat pe bacterii gram pozitive şi  fungi din genul 

Candida, când s-au determinat valorile CMI şi CMB şi s-a urmărit 

efectul sinergic pentru asocierile ulei de levănţică/antibiotic sau 

antifungic. 

 

Dacă efectul antimicrobian al uleiurilor de levănţică testate s-a 

dovedit a fi de intensitate slabă până la medie, se remarcă faptul că 

adăugarea uleiului volatil peste antibiotic induce o uşoară creştere 

a activităţii bactericide. În toate cazurile LHB este cea care are 

efectul sinergic cel mai bun.  
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Fig. 17. Efectul antimicrobian sinergic determinat in vitro pentru 

asocierile  ulei de levanţică/antibiotic 

 

 

În mod analog, combinarea nistatinei cu uleiurile de lavandă 

îmbunătăţeşte activitatea antifungicului, efectul maxim obţinându-

se la asocierea acestuia cu LHB. 
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Fig. 18. Efectul antifungic sinergic determinat in vitro pentru 

asocierile  ulei de levanţică/nistatină 

 
CONCLUZII GENERALE. GRADUL DE ORIGINALITATE. 

PERSPECTIVE DE CERCETARE 
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 specia, subspecia şi varietatea de cultură prelucrată,  

 momentul din perioada de vegetaţie şi partea de plantă 

prelevată, 

 locaţia de provenienţă, 

 condiţiile climatice ale anului în care se face recoltarea, 

 tipul de material (proaspăt/uscat) supus antrenării. 

Calitatea farmaceutică/aromaterapeutică nu este îndeplinită de 

nici unul din uleiurile studiate şi diferă de la an la an, dependent de 

parametrii anterior menţionaţi. 

Situaţia constatată nu diferă de cea cunoscută pentru uleiul volatil de 

levănţică produs în Grecia sau Turcia, justificarea găsindu-se în calitatea 

materialului săditor iniţial adus din zona de vest a Mediteranei. Grecii au 

iniţiat un program care îşi propune obţinerea prin culturi de ţesuturi 

vegetale a unei varietăţi de cultură pe care deja au denumit-o Lavandula 

angustifolia ssp. etherio şi care se pare că va prezenta parametrii chimici 

îmbunătăţiţi. 

Uleiurile volatile comerciale prezintă aceeaşi neîncadrare în 

limitele prevăzute de Farmacopeea Europeană cerute pentru atestarea 

calităţii farmaceutice. Din acest motiv producătorul de ulei volatil ar 

trebui să-şi analizeze fiecare şarjă produsă industrial, pentru a putea 

elibera un buletin de analiză corespunzător.  

 

Fracţiunea polifenolică variază calitativ şi cantitativ dependent 

de: 

   specie, subspecie şi varietatea de cultură prelucrată,  

   condiţiile climatice ale anului în care se face recoltarea, 

   tipul de solvent utilizat pentru extracţie. 

Activitatea antioxidantă a fracţiunii polifenolice variază  în funcţie 

de: 

  conţinutul în polifenoli existenţi în extract, determinaţi de 

  specie,  

  subspecie şi  
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  varietatea de cultură,  probele de la Piatra Neamţ  (L. 

angustifolia Mill.)  fiind mai active decât  variantele de 

cultură  recoltate de la varietăţile cultivate în Grădina 

Botanică din Galaţi.  

Activitatea antimicrobiană şi antifungică diferă dependent de 

provenienţa botanică a probei de ulei volati: 

   LHB  are activitatea antibacteriană şi antifungică  cea mai bună, 

   LHB  are acţiune sinergică cu antibioticele şi antifungicul 

testat, în cazul aplicării combinaţiei, 

   toate uleiurile testate sunt active faţă de Bacillus cereus, dar au 

acţiune antistafilococică redusă;  

   LAM este puternic antibacilar. 

 

Gradul de originalitate. Perspective de cercetare 

Originalitatea proiectului derivă în primul rând din investigarea unor 

specii şi soiuri noi de Lavandula cultivate în condiţiile pedo-climatice 

specifice sud-estului României.  

Un alt element de originalitate îl constituie totalitatea aspectelor 

farmacobotanice, chimice şi biologice sub care sunt cercetate speciile 

luate în studiu.  

În acest context, proiectul contribuie la lărgirea cunoştinţelor 

fitochimice, fitofarmacologice şi a corelaţiilor existente între condiţiile 

pedoclimatice din ţara noastră şi compoziţia chimică, fundamentând 

acţiunea antimicrobiană şi antioxidantă a speciilor. 

Prin rezultatele care vor fi puse la dispoziţia specialiştilor în ideea 

unei valorificări a acestora în industria farmaceutică, cosmetică şi 

alimentară, proiectul depăşeşte sfera importanţei pur teoretice, având şi o 

finalitate practică. Alături de o altă teză de doctorat, cercetările legate de 

florile de Lavandula ne-au motivat ca alături de alţi parteneri (IBA, 

INCDSB, Planta Vorel Piatra Neamţ) să înscriem în competiţie un 

proiect, care să urmărească trasabilitatea biologică, chimică, şi 
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funcţională a unor plante utilizate în obţinerea unor suplimente 

alimentare cu componentă vegetală, care să corespundă cerinţelor 

Comunităţii Europene. 

Cu siguranţă prin lucrarea de faţă se deschide o cale de monitorizare 

a produselor vegetale care constituie surse pentru extracte cu utilizare 

terapeutică şi cercetările se pot extinde, mai ales pentru Lavandula dar şi 

pentru alte splante medicinale, până la obţinerea şi selectarea unor specii 

valoroase prin prisma principiilor active cu acţiune biologică. 

Integrarea proiectului în priorităţile naţionale 

Tematica proiectului se încadrează în problematica care preocupă 

comunitatea europeană, precum şi cea naţională, şi anume 

fundamentarea cunoştinţelor ştiinţifice privind remediile de origine 

vegetală, găsirea de noi agenţi terapeutici lipsiţi de efecte adverse, 

armonizarea metodologiei de control a produselor de origine vegetală şi 

a fitopreparatelor. 

Totodată, se integrează în priorităţile naţionale, prin urmărirea 

calităţii farmaceutice a produsului comercializat la noi prin reţeaua 

farmaceutică, atrăgând atenţia supra lipsei de competitivitate a 

materialului nostrum vegetal, dacă nu se încearcă o revizuire de strategie 

pe linie de cultură, fie prin crearea unei linii româneşti, fie prin 

procurarea de material săditor de calitate. 
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