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INTRODUCERE 
 

Polifenolii naturali derivați din plante (resveratrol, flavonoide, acizi fenolici și 

antociani) au atras mult interes în ultimele două decenii, datorită acțiunii lor eficiente 

în prevenirea și ameliorarea mai multor probleme cronice de sănătate, cum ar fi bolile 

cardiovasculare, diabetul şi boli asociate acestuia precum şi mai multe forme de cancer 

[1]. Direcţionând atenția asupra antocianilor, aceştia au devenit obiectul a numeroase 

studii efectuate pe modele in vivo și in vitro, utilizaţi fie ca supliment alimentar zilnic, 

fie în sinergie cu terapii standard, dând rezultate semnificative.[2, 3]. 

Antocianii sunt pigmenţi naturali responsabili pentru culorile frumoase date 

de senescenţa frunzelor care apare toamna. Aceştia se găsesc în cantităţi semnificative 

în fructe şi legume şi au rolul de a proteja ţesutul vegetal care este expus în mod direct 

la lumină [4]. Aceste molecule cu beneficii remarcabile asupra sănătăţii sunt consumaţi 

de către oameni de mii de ani fără probleme datorită răspândirii largi în numeroase 

alimente comestibile, precum: rădăcini, fructe, legume, sucuri şi extracte. Structura lor 

chimică le permite să exercite acţiune antioxidantă, care a fost asociată în mod direct 

cu ameliorarea bolilor cronice precum cancer sau diabet [5].  

În ultimele două decenii, antocianii au devenit principalul subiect de cercetare 

al multor articole ştiinţfice şi, în consecinţă, numeroase teste in vitro au evidențiat 

acţiuni antiproliferative, antiinflamatorii și proapoptotice. De când au fost descrise 

efectele benefice ale antocianilor, s-a manifestat tot mai mult interes pentru 

dezvoltarea de noi terapii bazate pe acești compuși și încercarea de a înțelege 

mecanismele moleculare ale acestora. 

Din nefericire, antocianii sunt foarte sensibili la condițiile de mediu, precum 

pH, lumină, oxigen și, prin urmare, se degradează foarte uşor [4]. Expunerea 

antocianilor la condiţiile menţionate mai sus pot provoca degradarea ireversibilă a 

formei lor cationice flavilium în compuşi incolori [4]. Aşadar, un studiu cuprinzător al 

răspunsului lor fizico-chimic la diverși factori externi, precum și al comportamentului 

lor biologic atunci când sunt implicați în studii in vitro și in vivo este obligatoriu pentru 

o mai bună înțelegere a biodisponibilității lor și pentru a găsi modalități de optimizare 

a utilizării lor la potenţial maxim. 

Prin urmare, oamenii de știință sunt într-o cercetare constantă pentru a 

completa puzzle-ul mare al proprietăților antocianilor cu piesele lipsă precum 

stabilitatea, absorbția, biodisponibilitatea, bioabsorbția, mecanismele de acțiune și 

distribuția tisulară. Prin administrarea directă de antociani în celule tumorale de piele, 

principalele dezavantaje precum stabilitatea și biodisponibilitatea lor scăzute, 

eliberarea necontrolată, timpul îndelungat de circulație prin sânge, distribuția tisulară 

neselectivă și doza mare necesară în administrare orală ar putea fi eliminate [6-8]. Este 

un lucru deja bine cunoscut faptul că antocianii prezintă efecte anticancerigene şi foto-
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chimiopreventive ale pielii [9-11]. În ce priveşte acţiunea de apărare împotriva  

 

iradierii UVB a unor antociani precum cianidin-3-glucozid şi delfinidin, aceasta a fost 

demonstrată cu succes într-un studiu in vivo realizat pe un model de carcinogeneză, 

mai exact, pe şoareci fără păr SKH-1 hairless [11, 12]. În unele studii in vitro, anumiţi 

antociani precum delfinidin şi cianidin au arătat acţiune protectoare la linia celulară de 

keratinocite imortalizate HaCaT [12], precum şi la linia celulară normală JB6 P+, în 

urma expunerii la iradiere UVB [13]. În mod similar, administrarea de extract de 

antociani obţinut din mure a prezentat protecţie a keratinocitelor primare împotriva 

degradărilor oxidative provocate de iradierea UV, prin creşterea exprimării enzimelor 

antioxidante defensive [14]. Într-un studiu anterior realizat de grupul nostru, 

antocianii extraşi şi purificaţi din afine şi fructe de Aronia au inhibat proliferarea 

celulelor de melanom murin B16-B10 şi, de asemenea, le-a indus apoptoza [8, 15].  

Scopul şi obiectivele tezei de doctorat 

 Principatele ţinte ale tezei au fost colecţionarea unor informaţii recente şi actualizate 

legate de caracterizarea generală a antocianilor, descrierea conţinutului de antociani 

din diferite surse naturale (zmeură, dude, Aronia şi morcov mov), prezentarea 

efectelor extraordinare pe care le au împotriva proliferării in vitro a mai multor linii 

celulare cancerigene (cancer cervical, cancer ovarian şi melanom murin) şi să aducă 

informaţii noi şi valoroase în încercarea de a înţelege mai în profunzime antocianii şi 

modul lor de acţiune, prin stabilirea celui mai eficient solvent de extracţie şi prin 

propunerea unui model fluorescent de monitorizare a antocianilor in-situ, în tratarea 

melanomului. Scopurile tezei au fost realizate prin urmărirea următoarelor obiective: 

Obiectivul 1: Extracţia antocianilor din surse naturale, zmeură, dude, Aronia 

şi morcov mov, cu diferiţi solvenţi de extracţie.  

Obiectivul 2: Obţinerea de extracte de antociani purificate prin metoda 

extracţiei de fază solidă (SPE). 

Obiectivul 3: Identificarea individuală a antocianilor şi măsurarea 

concentraţiei acestora prin cromatografie lichidă de înaltă performanţă (HPLC) şi 

HPLC cuplată cu spectrometrie de masă (MS). 

Obiectivul 4: Stabilirea celei mai bune corelări între tipul de antociani 

(glicozilaţi/acilaţi) şi solventul de extracţie.  

Obiectivul 5: Experimente in vitro: determinarea citotoxicităţii antocianilor 

asupra liniilor celulare utilizate, prin testele MTT şi WST-1.  

Obiectivul 6: Creşterea emisiei de fluorescenţă a antocianilor în soluţie prin 

complexarea lor cu acid difenilboric 2-aminoetil.  

Obiectivul 7: Monitorizarea in-situ a complexului antociani-acid difelinboric 

2-aminoetil în interiorul celulelor de melanom murin.   

Structura tezei de doctorat 

Lucrarea de faţă este împărţită în două părţi principale. Prima parte, studiul de 
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literatură, cuprinde capitolul 1 şi tratează aspectele teoretice generale legate de  

 

antociani. A doua parte, contribuţia originală, conţine capitolele 2-7, şi este dedicată 

prezentării rezultatelor obţinute în urma a trei studii de cercetare originale, axate pe 

experimente care au în prim-plan antocianii şi comportamentul lor în diferite 

întrebuinţări.    

Studiul de literatură 
Capitolul 1 descrie informații referitoare la proprietățile fizico-chimice ale 

antocianilor, comportamentul lor în digestia umană ca fundație pentru posibile terapii 

și metode de analiză viitoare. 

Contribuţia originală 

Capitolul 4 prezintă activitatea antiproliferativă a extractelor pure de 

antociani din dude și zmeură, pe liniile de celule canceroase umane HeLa și A2780. 

  Capitolul 5 se concentrează pe eficiența comparativă a diferiților solvenți 

(metanol, etanol, acetonă și apă) pentru extracția antocianilor din Aronia și morcov 

mov, pentru păstrarea activităţii antioxidante. 

  Capitolul 6 descrie imagistica prin fluorescență în timp real a antocianilor 

complexați cu acid difenilboric 2-aminoetil pentru urmărirea și monitorizarea lor în 

interiorul celulelor melanomului B16-F10. 

  Această teză este rezultatul colaborării dintre Universitatea de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România, și Universitatea Babeș-Bolyai, 

Facultatea de Fizică şi Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Cluj-Napoca, 

România.   

  Concluzii generale 

În Capitolul 4, au fost obținute date relevante despre compoziția chimică a 

antocianilor din două fructe de pădure comune (dude și zmeură). Compușii majori 

detectați în extractele purificate de antociani au fost: cianidin-3-O-glucozid și cianidin-

3-O-rutinozid din dude, și cianidin-3-O-soforozid și cianidin-3-O-soforozid-5-ramnozid 

din zmeură. Ambele surse au prezentat efecte antiproliferative semnificative asupra 

liniilor celulare HeLa, canceri de col uterin uman și A2780, cancer ovarian uman. 

Antocianii au fost extraşi din dude și zmeură folosind metanol acidificat și au fost 

purificaţi folosind metoda de extracție în fază solidă (SPE), pe coloane Sep-Pak. 

Conținutul de antociani rămas a fost analizat utilizând cromatografie lichidă de înaltă 

performanță (HPLC) cuplată cu matrice de fotodiode (PDA) și cu spectrometrie de 

masă cu ionizare prin pulverizare de electroni (ESI+-MS). Experimentele in vitro au 

fost efectuate pe linii de celule HeLa și A2789 și rata de proliferare celulară a celulelor 

tratate cu extracte de antociani a fost măsurată folosind testul MTT. 

În Capitolul 5 au fost folosite două matrice diferite de antociani, fructe de 

Aronia, care conțin antociani monoglicozilați, și morcovi mov, care conțin atât 

antociani acilați, cât și diglicozilati, pentru a stabili solvenții de extracție 
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corespunzători cu structura chimică a antocianilor. Astfel, s-a demonstrat că antocianii 

monoglicozilaţi din Aronia preferau metanolul, în timp ce antocianii acilaţi au avut o 

extracție mai bună cu etanol. Rezultatele noastre au oferit noi cunoștințe în domeniul 

extracției antocianilor și al utilizării acestora în industria medicală și alimentară. 

Fracțiile de antociani au fost obținute prin metoda extracției cu solvent și au fost 

concentrate într-un evaporator rotativ la vid. Conținutul total de antociani a fost 

determinat prin metoda pH-ului diferenţial. Identificarea și cuantificarea antocianilor 

au fost obținute prin HPLC/PDA/ESI+/MS. Activitatea antioxidantă a extractelor a fost 

analizată folosind trei teste diferite: ABTS+, CUPRAC și FRAP. 

În Capitolul 6, acidul difenilboric 2-aminoetil (DPBA), un colorant natural, a 

fost folosit pentru a forma un complex fluorescent cu antociani glicozilați extrași din 

fructele de Aronia, ca metodă promițătoare de vizualizare a antocianilor din interiorul 

celulelor tumorale B16-F10 prin fluorescență bazată pe tehnici moderne. În general, 

DPBA nu a dovedit nici un efect toxic asupra celulelor și nicio fluorescență în absența 

antocianilor, dar a ajutat la îmbunătățirea fluorescenței emise de antociani, permițând 

urmărirea lor intracelulară. Aceste cunoștințe noi reprezintă fundamentul pentru o 

mai bună înțelegere și exploatare a acestor compuși bioactivi. Extractul de antociani de 

Aronia a fost extras folosind metanol acidificat și concentrat utilizând un evaporator 

rotativ sub vid, iar ulterior purificat prin tehnica SPE, cu cartușe Sep-Pak C18. 

Antocianii au fost identificaţi și cuantificaşi prin HPLC cuplat cu detector DAD și ESI+-

MS. Experimentele celulare au fost efectuate pe linia celulară de melanom murin B16-

F10 și analiza citotoxicității a fost măsurată cu testul WST-1. Investigația chimică și 

fluorescentă a complexului antociani-DPBA au fost obținute prin spectrometrie de 

fluorescență în stare de echilibru, analiză prin rezonanță magnetică nucleară și 

spectrometrie de masă de înaltă rezoluție, imagistică prin microscopie cu fluorescență 

și analiză de sortare a celulelor activate prin fluorescență (FCM). 

Elemente de originalitate  

Constatările prezentate în această teză de dcotorat ar putea fi considerate o 

completare importantă la cunoștințele existente în domeniul studiilor antocianilor și 

implicarea acestora în aplicații medicinale. S-au generat noi date pentru compoziția 

chimică a zmeuruluii și a dudului și anume, identificarea diferiţilor antociani din cele 

două surse: cianidin-3-O-glucozid, cianidin-3-O-rutinozid (dude), cianidin-3-O- 

soforozid și cianidin-3-O-soforizid-5-ramnozid (zmeură). Fracțiunile purificate de 

antociani au demonstrat potențial antiproliferativ în HeLa, celulele canceroase de col 

uterin uman și A2780, liniile celulare de cancer ovarian uman. 

Cercetările noastre au oferit, de asemenea, noi cunoștințe în domeniul 

extracției antocianilor și susţin explorarea și aplicarea ulterioară a acestora în 

industria alimentară. Au fost alese ca surse de antociani două matrice, Aronia (Aronia 

melanocarpa) și morcovii mov (Daucus carota sp.) și au fost selectați patru solvenți 

obișnuiți pentru analiză: acetonă, metanol, etanol și apă. Cel mai bun solvent a fost 
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favorizat luând în considerare mai multe criterii: stabilitatea antocianilor, cantitatea 

identificată, structura chimică  și efectul anticancerigen asupra  celulelor  melanomului  

 

murin B16-F10. Pentru fructe precum Aronia cu compoziție exclusivă de antociani 

glicozilat, metanolul s-a dovedit a fi cea mai bună opțiune de extracție, în timp ce 

pentru legume precum morcovul mov, cu conținut de antociani acilați, etanolul a fost 

cea mai potrivită modalitate de extracție și conservare a acestor antioxidanți. 

În cele din urmă, această teză a oferit un sprijin suplimentar pentru o strategie 

promițătoare pentru dezvoltarea de noi metode de monitorizare a antocianilor direct 

în celulele tumorale, care ar putea fi utilizată într-o terapie de generație următoare a 

melanomului. Antocianinii extraşi și purificaţi din surse naturale (fructe de Aronia), cu 

fluorescență scăzută sau nulă, au fost complexaţi cu acid difenilboric 2-aminoetil 

(DPBA), un colorant nefluorescent. Rezultatele au arătat o îmbunătățire a semnalului 

de fluorescență emis, care poate fi detectat cu microscopia cu fluorescență direct în 

interiorul celulelor melanomului, pentru o mai bună înțelegere și vizualizare a 

traseului lor intracelular. Rezultatele noastre propun DPBA ca fiind un colorant 

fluorescent promițător pentru vizualizarea antocianilor în celulele tumorale prin 

fluorescență bazată pe tehnică modernă. 

Perspective de viitor 

 În urma lucrărilor menționate mai sus și în urma unei analize amănunțite a 

literaturii de specialitate, în special asupra celor mai recente studii, am ajuns să 

descoperim marele potențial pe care antocianinii îl pot oferi în tratamentul sau 

ameliorarea bolilor cronice cu incidență ridicată în populația umană, cu beneficii 

suplimentare în ceea ce privește efectele secundare mai ușoare față de tratamentele 

existente în prezent. Cu toate acestea, am descoperit și lacunele și limitele în 

cunoștințele actuale despre antociani. Cel mai important dintre toate este efortul de a 

dezvolta tratamente durabile din punct de vedere economic, cu capacitatea de a 

menține stabilitatea chimică extrem de volatilă a antocianilor și, în consecință, funcția 

lor benefică. Din acest motiv, am dori să continuăm studiile pe antociani și să includem 

aceşti biocompuşi în sistemele de transport polimerice de scară nanometrică, drept 

terapie de livrare țintită pentru melanom, pentru o acțiune mai precisă și mai rapidă și, 

de asemenea, pentru păstrarea structurii și funcțiilor lor chimice. 
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