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Abstract 
For the reason of the vegetal medicinal products obtaining, chemotaxonomy is an efficient tool. Starting from 

this point, we need to know in which way the intrinsic and extrinsic factors (climate, soil, biorhythm, genetic factors, 
etc.) can influence the harvesting time during the vegetation year or season. 
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FARMACOGNOZIA �I FITOTERAPIA 

 
Defini�ii 
Farmacognozia este �tiin�a care se ocup� de materiile prime vegetale �i animale de interes medicinal, necesare 

în farmacii, fabricile de medicamente �i industria de ceaiuri, pe care le studiaz� sub aspectul originii, r�spândirii, 
modului de ob�inere, compozi�iei chimice, cu privire special� asupra principiilor active, apoi sub aspectul ac�iunii 
farmacologice, al transform�rii în forme farmaceutice �i al indica�iilor terapeutice. 

Fitoterapia este �tiin�a care se ocup� cu utilizarea plantelor în tratamentul diverselor maladii. Bazele sale 
ra�ionale sunt furnizate de Farmacognozie �i Terapeutic�. În m�sura în care substan�ele pure izolate din plante fac parte 
din domeniul Chimiei farmaceutice („Terapie molecular�”), Fitoterapia utilizeaz� pulberile de plante medicinale, 
solu�iile extractive apoase �i tincturile, extractele totale sau selective (CIULEI I. et al., 1993). 
 

Analiza produselor naturale medicinale 
Cunoa�terea produselor medicinale utilizate în terapeutic� presupune identificarea lor cu u�urin��, precum �i 

cercetarea chimic� a unor produse vegetale sau animale noi, în scopul valorific�rii poten�ialului lor terapeutic. Plantele 
din acelea�i familii sau genuri au un biochimism asem�n�tor �i, prin urmare, cercetarea fitochimic� va �ine cont de 
pozi�ia taxonomic� a speciei de la care provine produsul vegetal medicinal (CIULEI I. et al., 1993). 

Pentru cercetarea unui produs natural medicinal, în vederea valorific�rii poten�ialului s�u terapeutic, se aplic� 
întreaga metodologie de analiz� indiferent dac� provine de la o specie folosit� în medicina popular� sau selec�ionat� pe 
baza unor studii chemotaxonomice (Tabelul 1). 
 

Tabel 1. Metodologia de analiz� a produselor naturale medicinale 
[Methods of natural products analysis] 

METODE 
CALITATIVE 

Examen macroscopic Identificarea produselor naturale medicinale Examen microscopic 
Examen microchimic 

Identificarea claselor de principii active Analiza chimic� calitativ� a extractelor 
ob�inute din produsele naturale medicinale 
Analiza cromatografic� Separ�ri �i identific�ri ale principiilor active 

METODE 
CANTITATIVE 

Determinarea impurit��ilor 

Stabilirea purit��ii �i calit��ii 
produselor naturale medicinale 

Determinarea corpurilor str�ine 
Determinarea umidit��ii 
Determinarea cenu�ii 
Determinarea substan�elor solubile 
Determinarea principiilor active 

 
TAXONOMIA. TAXONOMIA VEGETAL� 

 
Taxonomia reprezint� �tiin�a clasific�rii, care porne�te de la necesitatea „ordon�rii” informa�iilor dup� natura 

acestora �i domeniul de provenien��. 
Taxonomia vegetal� este �tiin�a care se ocup� cu stabilirea unui sistem de clasificare a speciilor vegetale, de la 

inferioare la superioare, folosind drept criteriu aspectul vizibil, caracterele morfologice �i cele anatomice. Încerc�ri de 
clasificare a plantelor au fost f�cute înc� din cele mai vechi timpuri – de exemplu, în medicina tradi�ional� t�m�duitorii 
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încercau s� clasifice produsele medicinale, empiric, din punctul de vedere al ac�iunii farmacologice.  
Speciali�tii în lingvistic� �i antropologie, care s-au preocupat de acest aspect la un trib primitiv din insulele 

Filipine, au stabilit c� în limba ,,hanunóo”, proprie acestui trib, exist� cuvinte care diferen�iaz� no�iunea general� de 
„plant�”, ca specie, de cea de ,,iarb�”, prin care se în�elege partea aerian�, medicinal� a unei plante. Dup� cum este 
unanim cunoscut, prima clasificare cu adev�rat �tiin�ific� a regnului vegetal îi apar�ine lui CHARLES LINNÉ („Species 
Plantarum”), care a aplicat în elaborarea sistemului s�u toate cuno�tin�ele pe care botanica le acumulase pân� în secolul 
al XVIII-lea (BRUNETON J., 1995; CIULEI I. et al., 1993). 
 

CHEMOTAXONOMIA. DOMENIUL CUNOA�TERII �I APLICABILITATE 
 

Chemotaxonomia este o ramur� a taxonomiei care urm�re�te clasificarea plantelor pe criterii chimice. 
Ini�ial, în clasificarea speciilor vegetale s-a �inut seama, dup� caracterele morfologice �i anatomice, �i de alte 

caractere, cum ar fi: culoarea florilor, prezen�a sau absen�a clorofilei, prezen�a cristalelor de oxalat de calciu sau altor 
incluziuni celulare. Cu timpul, pe m�sura cunoa�terii compozi�iei chimice a plantelor, au ap�rut date noi.  

Pe m�sura acumul�rii datelor experimentale au fost cuprinse tot mai multe specii în grupe de plante ce 
con�ineau: uleiuri volatile, taninuri, alcaloizi, tioheterozide, saponozide, flavonoide, glicozide cianogenetice, deriva�i 
antracenici, mucilagii, lipide. De asemenea, tot cu privire la corela�ia dintre principiile active �i pozi�ia taxonomic� s-au 
constatat, de exemplu, urm�toarele:  

� în scoar�a multor conifere abund� taninurile �i r��inile.  
� cotiledoanele semin�elor provenite de la specii de plante din familia Rosaceae con�in, de regul�, glicozide 

care elibereaz� acid cianhidric, de unde gustul tipic de migdale amare.  
� speciile din familia Labiatae con�in uleiuri volatile.  
� familia Sapotaceae cuprinde numeroase specii cu saponozide. 
Deoarece în taxonomia clasic� r�mâneau, totu�i, un num�r destul de mare de specii vegetale care nu puteau fi 

clasificate sau care nu se încadrau perfect din punct de vedere morfologic în genul respectiv, s-a încercat s� se apeleze, 
din ce în ce mai mult, la propriet��ile sau ,,caracterele” chimice. Cu timpul s-a cristalizat conceptul de „taxonomie 
chimic�”, ulterior ap�rând �i termenul, azi general utilizat, de „chemotaxonomie”.  

În acest context, s-a stabilit necesitatea de a privi în mod „istoric” dezvoltarea filogenetic� a unei specii, în 
leg�tur� cu chimismul acesteia, de aici ap�rând nevoia tot mai stringent� a unor lucr�ri de fitochimie comparat� 
(BRUNETON J., 1995; CIULEI I. et al., 1993; HEGNAUER R., 1989). 
 

APLICA�IILE CHEMOTAXONOMIEI ÎN CERCETAREA FARMACOGNOSTIC� 
 

Ini�ial erau preocupa�i de „caracterele chimice” ale plantelor doar farmaci�tii �i chimi�tii care aveau preocup�ri 
în domeniul medicamentelor de origine vegetal�. Când astfel de „caractere chimice” ale speciilor vegetale au început s� 
devin� interesante, prin acumularea �i dirijarea lor c�tre anumite sec�iuni ale sistematicii vegetale, au intervenit �i 
botani�tii. Astfel a luat fiin�� biochimia vegetal�. 

În prezent se întreprind analize chimice pe scar� foarte larg�, cu ajutorul unor metode moderne, fie în scopuri 
chemotaxonomice, fie pentru introducerea în terapeutic� de noi specii vegetale, prin: 

� recoltarea de plante cu caractere specifice, dintr-o anumit� zon� geografic� sau dintr-un anumit teritoriu.  
� cercetarea speciilor vegetale dintr-o anumit� sec�iune sistematic� sau apar�inând doar unui singur taxon.  
� cercetarea plantelor folosite în medicina tradi�ional� dintr-o anumit� zon� geografic�. 
În taxonomia modern�, pentru delimitarea strict� a unit��ilor sistematice vegetale, nu se mai poate recurge la 

caracteristici doar morfologice, cu valoare de diagnostic mai mult sau mai pu�in important�, ci este necesar s� se 
realizeze o sintez� a tuturor propriet��ilor caracteristice ale indivizilor din cadrul unei unit��i sistematice, apelând la 
caracterele chimice. Este necesar, prin urmare, ca sistematicianul s� cunoasc� biogeneza atât a compu�ilor primari, cât 
�i a metaboli�ilor secundari (CIULEI I. et al., 1993; HEGNAUER R., 1989; ROBBERS J. E. et al., 1996).  

În acest sens, au fost formulate o serie de întreb�ri cu privire la rolul chemotaxonomiei, aflat� la vremea aceea 
în plin avânt, dup� cum urmeaz�: 

� cât de mare este valoarea de diagnostic a componentelor chimice ale unui organ vegetal, pentru studiul 
înrudirii unit��ilor sistematice vegetale ?  

� dac� în compozi�ia unui organ vegetal au fost identificate cinci sau zece componente chimice diferite, care 
dintre acestea sunt caracteristice ?  

� dac� în compozi�ia chimic� general� a unei specii exist� diferen�e între r�d�cin�, frunze, flori sau fructe, care 
sau câte dintre componente trebuie s� le consider�m drept caractere biochimice specifice ? 
 

Chemotaxonomia constituie o bun� ipotez� de lucru 
Studiile de chemotaxonomie contribuie la o mai bun� sistematizare taxonomic� a plantelor, dar �i la 

cunoa�terea unor pre�ioase propriet��i în vederea valorific�rii acestora. Astfel, dac� o anumit� specie con�ine principii 
active utile din punct de vedere terapeutic, ne putem a�tepta ca mai multe specii înrudite filogenetic s� aib� în 
compozi�ie acelea�i principii active. Uneori aceast� presupunere este confirmat de analizele întreprinse, dar sunt �i 
cazuri când este infirmat.  
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Valeriana officinalis con�ine în r�d�cin� principii active dotate cu ac�iune sedativ�; de asemenea, V. wallichii 
con�ine acelea�i principii active, a�a cum s-a demonstrat prin analiz� chimic� �i pe baza informa�iilor din etnomedicin�.  

Rauwolfia serpentina (din Asia de Sud-Est) con�ine rezerpin� (antihipertensiv�). Ar trebui ca �i alte specii de 
Rauwolfia, din alte regiuni geografice, s� sintetizeze rezerpin�. Cercet�rile chemotaxonomice au confirmat acest lucru 
pentru R.. vomitoria, din Africa ecuatorial� �i R. canescens, din zona similar� a Americii Centrale (CIULEI I. et al., 
1993; HEGNAUER R., 1989; ROBBERS J. E. et al., 1996).  

Num�rul mare de date ob�inute în urma cercet�rilor au fundamentat mai bine taxonomia vegetal�, a�a dup� 
cum se observ� �i din distribu�ia alcaloizilor izochinolinici în diferite unit��i sistematice (Figura 1). 
 

 
Fig. 1. Distribu�ia alcaloizilor izochinolinici în diferite unit��i sistematice. 

[Isoquinoline alkaloids distribution in different systematic units] 
 

Structura mai simpl� a lignanilor (deriva�i ai acidului p-cumaric) este caracteristic� unor plante inferioare. 
Pe m�sura evolu�iei pe scara filogenetic�, lignanii respectivi se complic� structural, prin condensarea deriva�ilor de acid 
sinapic, disp�rând cei proveni�i din acid cumaric (CIULEI I. et al., 1993; HEGNAUER R., 1989; ROBBERS J. E. et al., 
1996). Speciile ce con�in predominant lignani deriva�i ai acidului ferulic, se utilizeaz�, dup� izolarea celulozei în 
fabricile de hârtie, la ob�inerea vanilalului (Figura 2). 
 

 

 
Fig. 2. Lignani deriva�i de la acidul p-cumaric.  

Ob�inerea vanilalului din lignani proveni�i de la acidul ferulic. 
[Lignans derived from p-cumaric acid. The obtaining  

of the vanilal starting from ferulic acid] 
 

Nomenclatur�. Chemosistematica 
Taxonomia chimic� nu difer� fundamental de taxonomia clasic�, deosebirea constând în utilizarea caracterelor 

chimice care aduc un surplus de precizie la stabilirea pozi�iei sistematice a unei anumite specii. HEGNAUER (1958) 
recomand� folosirea no�iunilor de chemotaxonomie �i chemosistematic� sau ,,sistematic� chimic�”, atunci când este 
vorba, mai ales, de cercet�ri fitochimice de importan�� taxonomic�.  

Aceste expresii au fost propuse de cercet�torii germani, pe când englezii au introdus termenii de „biochemical 
svstematics” �i mai apoi de ,,chemical plant taxonomy” (BRAZ-FILHO R., 1999; CIULEI I. et al., 1993; HEGNAUER R., 
1989; ROBBERS J. E. et al., 1996). 

Dac� se descriu procesele de reglare intern� a mecanismelor care controleaz� sinteza unui anumit component 
chimic al plantei, este vorba de chemogenez�, iar în leg�tur� cu diferen�ierile celulare, la nivel molecular, de 
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,,chemodiferen�iere la nivel molecular”. Pentru aceasta, Asocia�ia Interna�ional� pentru Taxonomia Plantelor �i IUPAC 
au stabilit înfiin�area unui comitet comun de chemotaxonomie, al c�rui principal obiectiv s� fie încurajarea �i 
promovarea lucr�rilor de chemotaxonomie practic� (CIULEI I. et al., 1993; HEGNAUER R., 1989; JENSEN S. R., 
SCHRIPSEMA J., 2002; ROBBERS J. E. et al., 1996). 
 

Rase chimice 
Termenul de ras� chimic� a fost introdus în leg�tur� cu caracterele infraspecifice ale unor taxoni chimici; au 

mai fost propuse no�iuni ca chemovarietas sau chemocultivar. Dac� de caracteristicile ecologice ale plantei se leag� un 
anumit chimism, rasa chimic� se încadreaz� într-un chemodem.  

Se accept� termenii de topo-, eco- sau chemodem. Selectarea unor variante chimice din popula�ii s�lbatice 
conduce la ob�inerea de chemovar sau chemocultivar, iar pentru precizarea unei anumite unit��i taxonomice, cu caracter 
chimic bine definit, se folose�te termenul de chemotaxon sau chemotaxoid. De exemplu, la Thymus vulgaris s-au 
eviden�iat �ase chemodeme, care sunt determinate dup� componenta chimic� principal� în rasele: cine0olului; timolului 
�i carvacrolului; trans-4-tuianolului; linaloolului; 	-terpineolului; geraniolului (CIULEI I. et al., 1993; HEGNAUER R., 
1989; KITE G. C. et al., 2003). 
 

Limitele chemotaxonomiei 
Prof. KUPCHAN din S.U.A. a analizat, între anii 1965-1975, circa 75.000 de specii vegetale, în cadrul 

cercet�rilor chemotaxonomice constatând urm�toarele:  
- sunt necesare metode simple, precise �i rapide pentru identificarea diferitelor categorii de principii active.  
- sunt îns� cazuri când din unele specii, vecine sistematic, s-au izolat mai multe substan�e, acestea fiind 

înrudite structural �i atunci se pune întrebarea: care este substan�a de baz� �i care sunt izomerii sau metaboli�ii acesteia, 
f�r� semnifica�ie filogenetic� deosebit� ? 

- este necesar� procurarea �i identificarea corect� a speciilor luate în studiu, �inând cont de: zonele geografice 
greu accesibile; diferen�ele morfologice minime între mai multe specii; varia�ia compozi�iei chimice cu zona geografic�, 
perioada de vegeta�ie �i stadiul ontogenetic. 

Chemotaxonomia constituie un instrument de lucru din ce în ce mai eficient aplicat în cazul ob�inerii 
produselor vegetale medicinale �i a principiilor active. Pentru determinarea cu exactitate a momentului optim de 
recoltare este îns� necesar� �i cunoa�terea factorilor intrinseci �i extrinseci care influen�eaz� concentra�ia de principii 
active a unor specii medicinale, pe parcursul unui an sau al unui sezon de vegeta�ie: clima, solul, bioritmul, 
factorii genetici etc. Problema cea mai mare a sistematicienilor o reprezint� faptul c� numai 10% din cele aproximativ 
250 000 de angiosperme, împ�r�ite în cel pu�in 300 de familii, au fost analizate chimic, în fa�a speciali�tilor în biochimie 
vegetal� profilându-se o munc� enorm� (BRUNETON J., 1995; CIULEI I. et al., 1993; HEGNAUER R., 1989; ROBBERS J. E. 
et al., 1996). 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
BRAZ-FILHO R. 1999.Brazilian phytochemical diversity: bioorganic compounds produced by secondary metabolism as 

a source of new scientific development, varied industrial applications and to enhance human health and the 
quality of life. Pure and Applied Chemistry. 7 (9): 1663-1672. 

BRUNETON J. 1995. Pharmacognosie. Phytochimie. Plantes médicinales. Lavoisier TEC & DOC. Paris. 
CIULEI I., GRIGORESCU EM., ST�NESCU URSULA. 1993. Plante medicinale. Fitochimie �i Fitoterapie. 1, 2. 

Edit.  Medical�. Bucure�ti. 
HEGNAUER R. 1989. Chemotaxonomie der Pflanzen. 8. Birkhäuser Verlag. Basel–Boston–Berlin. 
JENSEN S. R. & SCHRIPSEMA J. 2002. Gentianaceae – systematics and natural history. Chemotaxonomy and 

pharmacology of Gentianaceae. Struwe L. & Albert V. (eds). Cambridge University Press. 
KITE G. C., VEITCH N. C., GRAYER R. J., SIMMONDS M. S. J. 2003. The use of hyphenated techniques in comparative 

phytochemical studies of legumes. Biochemical Systematics and Ecology.  31: 813–843. 
ROBBERS J. E., SPEEDIE MARILYN, TYLER V. E. 1996. Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology. William & 

Wilkins. Baltimore-Wroclaw. 
 
 
 

Ion Ti��, Dan-George Mogo�anu 
Facultatea de Farmacie, U.M.F. din Craiova 

Str. Petru Rare�, nr. 2-4, RO-200349 Craiova, România 
mogosanu@umfcv.ro 

 


