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Rezumat 
Timpul ne-a oferit de-a lungul anilor o serie întreagă de 
noutăți în domeniul medicinei naturiste care au reușit să-și 
demonstreze cu adevărat valoarea și să-și păstreze actu-
alitatea. Aplicarea apiterapiei este cunoscută din vremuri 
străvechi şi astăzi interesul pentru această ramură a medicinei 
neconvenționale este din ce în ce mai larg în întreaga lume. 
Printre produsele apicole cu o valoare incontestabilă este și 
propolisul care, în prezent, constituie subiectul multiplelor 
utilizări terapeutice bazate pe dovezi. Cercetările în domeniul 
preparatelor cu propolis s-au extins considerabil și prezintă 
un interes major sub aspect medical și farmaceutic. Propolisul 
este un excelent antiinfl amator, cicatrizant și epitelizant, he-
patoprotector, imuno-biostimulator, tonic al vaselor capilare 
și regenerator al țesuturior. Este remarcabil faptul că, datorită 
complexității și variabilității sale compoziționale, propolisul își 
păstrează integră capacitatea antimicrobiană, spre deosebire 
de antibioticele de sinteză, la care bacteriile dezvoltă în timp 
rezistență, fi ind necesară introducerea periodică a preparate-
lor antibiotice noi. Studiul realizat cu privire la obținerea și 
analiza extractelor de propolis, prin determinarea totalului 
polifenolic și a activității antioxidante in vitro, prin metoda 
captării radicalului liber DPPH, reprezintă o importantă 
premiză privind valorifi carea și elaborarea de noi forme 
farmaceutice cu conținut de propolis pentru multiple utilizări 
curative și profi lactice pe bază de materie primă autohtonă. 
Cuvinte-cheie: propolis, extract moale, polifenoli, activitate 
antioxidantă

Summary
Obtaining and determining antioxidant activity of polyphe-
nolic extracts obtained from propolis
Over the years, time has given us a whole series of novelties 
in the fi eld of natural medicine, which have managed to 
truly prove their value and keep up to date. Th e application 
of apitherapy has been known since ancient times and today 
the interest in this branch of natural medicine is growing 
worldwide. Among bee products, with an indisputable value is 
also propolis, which is currently widely studied, and as a result 
is the subject of multiple therapeutic uses based on evidence. 
Research in the fi eld of propolis preparations has expanded 
considerably and is of major medical and pharmaceutical 
interest. Propolis is an excellent anti-infl ammatory, healing 
and epithelializing, hepatoprotective, immuno-biostimulator, 
capillary tonic and tissue regenerator. It is remarkable that, 
due to its complexity and compositional variability, propolis 
retains its full antimicrobial capacity, unlike synthetic antibiot-
ics, which bacteria develop resistance over time, requiring the 
periodic introduction of new antibiotics. Th e study on obtain-
ing and analyzing propolis extracts, by determining the total 
polyphenolic and antioxidant activity, by scavenging method 

of the free radical DPPH, is an important premise for the use 
and development of new pharmaceutical forms containing 
propolis for multiple curative-prophylactic uses based on local 
raw materials.
Keywords: propolis, soft  extract, polyphenols, antioxidant 
activity

Резюме
Получение и определение антиоксидантной актив-
ности полифенольных экстрактов, полученных из 
прополиса
За прошедшие годы, время подарило нам целый ряд ин-
новаций в области натуральной медицины, которые 
действительно доказали свою ценность и идут в ногу 
со временем. Применение апитерапии известно с дав-
них времен и сегодня интерес к этому разделу народной 
медицины растет во всем мире. Среди продуктов пчело-
водства прополис в настоящее время широко изучается 
и в результате является предметом многочисленных 
терапевтических использований, основанных на доказа-
тельной медицине. Исследования в области препаратов 
прополиса значительно расширились и представляют 
большой медицинский и фармацевтический интерес. 
Прополис - прекрасное противовоспалительное, за-
живляющее и эпителизирующее, гепатопротекторное, 
иммуно-биостимуляторное, капиллярное тонизирую-
щее средство и регенератор тканей. Примечательно, 
что из-за своей сложности и вариабельности состава, 
прополис сохраняет свои противомикробные свойства, 
в отличие от синтетических антибиотиков, устой-
чивость к которым со временем вырабатывается у 
бактерий, что требует периодического введения новых 
антибиотиков. Исследование получения и анализа экс-
трактов прополиса путем определения общей поли-
фенольной и антиоксидантной активности методом 
улавливания свободных радикалов (DPPH) является 
важной предпосылкой для использования и разработки 
новых фармацевтических форм, содержащих прополис, 
для различных лечебно-профилактических целей на 
основе местного сырья.
Ключевые слова: прополис, густой экстракт, полифе-
нолы, антиоксидантная активность

Introducere

În prezent, o tendinţă actuală de dezvoltare 
a industriei farmaceutice urmărește obţinerea 
antioxidanţilor naturali, extrași din materii prime 
autohtone, de bună calitate. Această promiţătoare 
direcţie în sănătatea publică este proiectată special 
pentru a crește speranța de viață sănătoasă, precum 

https://doi.org/10.52556/2587-3873.2021.2(89).01



5

CERCETARE ÎN FARMACOLOGIE

și pentru prevenirea bolilor cronice. Descoperirea 
rolului esenţial pe care îl deţine echilibrul dintre 
factorii prooxidanţi și sistemele antioxidante în 
viaţa omului, în special, al celui care trăiește într-un 
mediu deosebit de complex, expus multor factori de 
agresiune, a condus la căutarea resurselor naturale 
capabile să asigure un aport cantitativ și calitativ de 
compuși cu acţiune antioxidantă. Prin marea afinitate 
a antioxidanţilor faţă de radicalii liberi, acești com-
puși constituie ţinta preferată a acţiunii oxidative, 
protejând astfel microstructurile celulare, ADN-ul și 
alţi compuși lipidici și proteici esenţiali [10].

În acest context, dezvoltarea societăţii umane a 
permis cunoaşterea unor resurse naturale remarca-
bile, datorită proprietăților lor antioxidante, precum 
sunt produsele albinelor. Cunoscute din antichitate, 
produsele apicole precum mierea, polenul, lăptişorul 
de matcă, ceara de albine şi veninul au fost folosite 
de egiptenii și grecii antici în tratamentul și profilaxia 
afecțiunilor dermatologice, digestive și respiratorii. 
Propolisul, cu rol esențial în stupul albinelor împotri-
va agresorilor externi, a fost cel mai pe larg utilizat 
produs datorită efectelor sale antimicotice, bacte-
ricide și bacteriostatice [4].  Studiile şi cercetările 
recente efectuate asupra acestor resurse naturale 
capabile să asigure organismului uman echilibrul 
nutriţional și buna funcţionare au evidenţiat valoarea 
biostimulentă, nutritivă şi terapeutică a acestor 
valoroase produse.

Propolisul prezintă o substanță rășinoasă 
aromată colectată de albine din mugurii și axilele 
frunzelor anumitor copaci (castani, sălcii, mesteceni, 
plopi ș. a.), folosită pentru căptușirea pereților inte-
riori din stup, lipitul fagurilor de rame și acoperirea 
dăunătorilor intruși. Propolisul are o compoziție deo-
sebit de complexă, fiind constituită din următoarele 
grupe de substanțe active: fenoli, flavonoizi, amino-
acizi, steroizi, vitamine (A, C, E, PP şi componente ale 
complexului B), enzime, terpene, ulei volatil, glucide 
și săruri minerale [2, 7]. Propolisul este un excelent 
antibiotic natural, având diverse proprietăți biologice 
și farmacologice, ale cărui mecanisme de acțiune au 
fost investigate pe scară largă în ultimii ani, utilizând 
metode experimentale in vitro și in vivo [14]. Printre 
acţiunile terapeutice se enumeră: antimicrobiană, 
antibiotică, antifungică, antiinflamatorie, analgezică, 
antioxidantă şi antitumorală [11]. Propolisul, numit 
,,cleiul de albine”, în stare naturală sau sub formă de ex-
tracte, obţinute prin aplicarea unor procedee blânde, 
reprezintă o sursă originală de produşi cu acţiune 
complexă. În prezent, pe plan mondial, propolisul 
este utilizat cu siguranță fundamentată științific, în 
stare naturală, sub formă de extracte, tincturi și sirop, 
încapsulat sau tabletat în formulări medicamentoase 
ca supliment sau aditiv alimentar [8].

 În acest context, propolisul s-a dovedit a fi o 
sursă extrem de valoroasă sub aspectul compoziţiei 
sale bogate în compuşi cu acţiune antioxidantă, și 
anume de natură fenolică, astfel reprezentând o pro-
vocare pentru știința medicală și cea farmaceutică.

Scopul acestei lucrări a constat în obținerea 
extractului moale de propolis, determinarea 
conţinutului total de polifenoli cu ajutorul reactivului 
Folin-Ciocalteu, precum şi a activității antioxidante 
a acestora prin metoda DPPH.

Materiale și metode

Cercetările experimentale au fost efectuate 
în cadrul subdiviziunilor Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie  „Nicolae Testemițanu”. Ca mate-
rial apicol luat în studiu a servit propolisul colectat de 
la coloniile de albine localizate în raionul Nisporeni, 
Republica Moldova. Toți reagenții chimici folosiți în 
cercetare au fost de calitatea pur pentru analiză.

Metodologia obţinerii extractelor moi 

Procesul tehnologic de fabricare a extractelor 
moi din propolis a cuprins următoarele etape: selec-
tarea propolisului care la examinarea organoleptică 
nu prezintă aspect lucios, impurități sau alte semne 
de degradare; mărunțirea blocurilor de propolis ce 
permite creșterea suprafeței de contact cu solventul, 
facilitând extracția; macerarea (extracția principiilor 
active din propolis a fost realizată cu alcool etilic de 
70% în raportul 1:10); filtrarea în scopul separării 
reziduurilor nedizolvate; concentrarea sub vid la 
rotavapor (Laborota 4011) la 50°C, până a fost redusă 
cantitatea de solvent la limita de 20%. 

Determinarea conţinutului total de polifenoli 

Pentru determinarea conţinutului total de 
polifenoli în extracte a fost utilizată metoda Folin-
Ciocalteu [6]. Pentru analiză s-a dizolvat propolis în 
etanol de 96% (1:10), 0,5 ml de soluţie cercetată a fost 
transferată într-un balon cotat de 25 ml, conţinând 10 
ml de apă distilată, unde s-a adăugat 0,5 ml de reactiv 
Folin-Ciocalteu. După 5 minute de repaus, au fost 
adăugate 8 ml de soluţie de carbonat de sodiu 7,5% 
și s-a mixat riguros. Volumul balonului a fost adus 
până la cotă cu apă distilată. După 2 ore, a fost măsu-
rată absorbanţa la spectrofotometru (Metertech UV/
SP 8001) la lungimea de undă λ=760 nm. Conţinutul 
total de polifenoli a fost estimat, folosind curba de 
etalonare a acidului galic (standard de referință), în 
limita de concentrare de la 0,1 la 2 mg/ml. 

Determinarea activităţii antioxidante

Capacitatea activității antioxidante a fost 
determinată prin metoda captării radicalului DPPH 
(1,1-difenil-2-picrilhidrazil), metodă frecvent utilizată 
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datorită stabilităţii, simplităţii şi reproductibilităţii 
sale [9, 10]. În prezenţa antioxidanților, DPPH (com-
pus de culoare violetă) este redus la un compus gal-
ben pal, iar variaţia absorbanţei DPPH a fost măsurată 
la lungimea de undă 517 nm [3]. Soluțiile stoc 
(1 mg/ml) s-au diluat până la concentrațiile finale de 
200, 100, 75, 50, 25, 10 și 1 μg/ml în alcool etilic de 
96%. Soluțiile de concentrații diferite în volum de 
1,5 ml s-au adaugat la soluția etanolică de DPPH (3 
ml, 20 mg/l). Peste 20 de minute de incubare la loc 
ferit de lumină și la temperatura camerei, s-a măsurat 
absorbanța soluțiilor la lungimea de undă 517 nm. 
Soluția DPPH (3 ml, 20mg/l) în alcool etilic (1,5 ml) 
s-a utilizat în calitate de control negativ. Troloxul 
(1 mg/ml) a servit ca soluție standard. 

Rezultate și discuții

Obținerea extractelor moi.  Propolisul 
reprezintă o masă dură la temperatura ambiantă și 
devine friabilă la temperaturi scăzute, sub 15°C, chiar 
şi pentru sorturile ceroase. La temperaturi ridicate 
se înmoaie, devenind răşinos şi lipicios. Culoarea 
propolisului depinde de sursa vegetală vizitată de 
albine: propolisul din zonele cu climă temperată 
prezintă o gamă de culoare ce variază de la brun de-

schis la brun închis, uneori cu reflexe galben-verzui.  
În Australia şi în zonele cu climat tropical culoarea 
propolisului poate ajunge până la negru [13]. Mirosul 
propolisului este foarte specific, complex, balsamic, 
amintind ceara, mierea şi vanilia, acest parametru 
este variabil în funcţie de sursa de cules. Greutatea 
specifică a propolisului cuprinde valori între 1,033 
şi 1,145 kg/m3. Gustul, de asemenea un parametru 
specific dependent de sursa vegetală, este în general 
iute, arzător. Propolisul nu poate fi folosit direct ca 
materie primă, el trebuie purificat prin extracție cu 
solvenți. Acest proces îndepărtează materialul inert 
și păstrează fracția polifenolică.

Materialul de analizat folosit în studiu,  propolisul 
autohton, a fost supus extragerii cu alcool etilic de 
70% care, conform datelor din literatura de speciali-
tate, este cel mai eficient extragent, comparativ cu 
apa sau cu alte concentrații de etanol [12]. Pentru 
cercetare au fost obținute 3 serii experimentale. 
Procesul tehnologic de obținere a extractelor moi din 
propolis a fost realizat conform etapelor prezentate 
în figura 1. 

Extractele au fost filtrate prin hârtia Whatman 
nr. 2 sub vid, utilizând pâlnia Buchner. Același pro-
cedeu a fost repetat de trei ori (până la epuizare). 
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Figura 1. Schema tehnologică de obținere a extractului moale de propolis
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Extractele combinate s-au evaporat până la uscat la 
presiune redusă în evaporator rotativ, la temperatura 
de 50°C. Seriile de analizat au fost evaluate din punct 
de vedere al calității prin prisma parametrilor farma-
cotehnici, al caracterelor organoleptice,  umidității 
și analizei chimice.

Totalul polifenolic prin metoda Folin-Cio-

calteu. Metoda are la bază transferul de electroni 
în mediul alcalin cu reducerea complexului acid 
fosfomolibdenic/fosfovolframic cu formarea cromo-
genului care a fost determinat spectrofotorimetric la 
lungimea de undă 760 nm. În calitate de standard 
de referință a fost utilizat acidul galic. Curba de 
calibrare a acidului galic 1mg/ml este prezentată în 
figura 2; totalul polifenolic a fost calculat conform 
ecuației pantei.

 

Figura 2. Curba de etalonare a acidului galic

 Rezultatele au fost exprimate în mg echivalent 
acid galic (GAE)/g masa uscată de propolis. Rezulta-
tele obținute ne demonstrează că extractul uscat din 
propolis este bogat în compuși polifenolici. Totalul 
fenolic la seriile examinate se încadrează în limitele 
249,71 - 253,4 GAE/g masă uscată de propolis fără 
legătură statistică semnificativă, p > 0.05. 

Determinarea activității antioxidante prin 

metoda DPPH. La adăugarea soluţiilor de analizat 
a reactivului DPPH de culoare violetă, în prezența 
substanțelor antioxidante, acesta este redus la un 
compus galben pal, conform imaginii reprezentate 
în figura 3. 

 

Figura 3. Decolorarea reactivului DPPH în prezența 
probelor extractive de propolis

Activitatea antioxidantă s-a determinat după 
formula: I(%) = [(Abs0−Absl)/Abs0]×100, unde 
Abs0 este absorbanța probei martor și Abs1 este 
absorbanța probelor testate. În continuare, a fost 
determinată IC50 (concentrația extractului care de-
termină inhibarea a 50% de radicali liberi) pentru 
fiecare probă și exprimată în mcg/ml. Activitatea 
antioxidantă a fost reprezentată grafic în funcție de 
concentrație și valoarea IC50, calculată de pe pantă 
prin analiza regresiei liniare. Rezultatele obținute de-
monstrează o dependență liniară între concentrația 
extractului de propolis și decolorare (r < 1). Rezulta-
tele obținute sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Totalul polifenolic și activitatea antioxidantă 

determinată prin metoda DPPH·

Extractul moale 
de propolis

Total Polifenoli*
(mg GAE/g)

IC50, μg/ml* R2

Seria 1 249,71 ± 2,37 55,94 ± 0,38 0,997
Seria 2 254,15 ± 1,43 53,75 ± 0,79 0,999
Seria 3 253,4 ± 0,84 54,17 ± 1,24 0,998

Standard Trolox 5,28 0,999
Nota: * este indicată valoarea medie și abaterea standard în urma 
a cinci măsurări

Activitatea antioxidantă prin testul DPPH deno-
tă faptul că extractul din propolis are acțiune antio-
xidantă bine pronunțată care corelează proporţional 
cu totalul fenolic. 

Datele literaturii de specialitate, cercetările 
efectuate în Australia, Brazilia, China, Coreea de Sud 
și în țările Uniunii Europene, cu scopul determinării 
proprietăților antioxidante ale propolisului local, au 
reliefat faptul că efectul redox este proporțional cu 
conținutul de compuși polifenolici [1, 5, 15, 16]. În 
figura 4 este reprezentat comparativ potențialul redox 
al extractelor de propolis, în urma studiilor realizate în 
diferite țări, prin metodologie asemănătoare. Se obser-
vă că propolisul cultivat în Coreea de Sud are cea mai 
înaltă activitate antioxidantă, IC50 – 43,4 mcg/ml. 

Figura 4. Activitatea antioxidantă (IC50) a propolisului 
în funcție de zona geografică

Aplicarea tehnologiei de extracție, macerare 
și concentrare a principiilor de natură fenolică din 
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propolisul obținut în condițiile țării noastre a rezultat 
în amplificarea activității antioxidante a extractului 
de propolis, fiind mai mare comparativ cu extrac-
tele studiate în România, Brazilia, China și în alte 
țări, valoarea IC50 (53,75-55,94 mcg/ml) fiind invers 
proporțională capacității de captare a radicalilor li-
beri. Astfel, propolisul colectat în Republica Moldova 
prezintă o sursă de medicamente și suplimente ali-
mentare foarte competitive pe plan internațional. 

Concluzii

Propolisul a devenit, în ultimele decenii, un 
obiect de cercetare promițător, fiind utilizat pe scară 
largă în medicina tradiţională. Optimizarea extracției 
compușilor polifenolici cu amestec hidro-alcoo-
lic asigură un grad sporit de extracție a substanțelor 
active și conferă, de asemenea, o stabilitate înaltă. 
Extractul obținut din propolis prezintă un produs cu 
conținut ridicat de principii active de natură fenolică 
și manifestă acțiune antioxidantă bine pronunțată 
care corelează proporţional cu totalul fenolic. 

Determinarea activității antioxidante a extrac-
tului de propolis autohton a demonstrat potențial 
pentru valorificare, în comparație cu alte țări. Astfel, 
procesarea extractelor obţinute de propolis în for-
mulări farmaceutice va crește în mod semnificativ 
proprietăţile antioxidante cu impact benefic asupra 
organismului uman.
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