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L'aplicado de la investigado fitoquímica és molt ómplia.
Si per una part permet erigir els car&cters químics deis vege-
tais en factors d'indiscutible valor a l'hora de precisar l'es
tructura deis grupS biológica, per altra part, aquesta investí
gado massiva de la química de les plantes -tant en l'aspecte
dinómic com en l'est&tic-, encara que amb finalitat quimiotaxo
nómica, ens pot conduir al coneixement de nombroses substancies
útils, encara ignorades (SERRANO, 1975).

Per tant no és només 1'elucubrado biológica pura la que

ha d'impulsar els estudis fitpquímics, sino també la seva apli-
cació al benestar de la humanitat, que en el nostre cas concíet
és primordialment la recerca d'estructures d*interés farmacoló-
gic. És amb aquest doble criteri que hem emprós el present tre-
ball sobre el gónere Salvia L.

Aquest gónere reuneix dues característiques importants que

han reclamat el nostre interés. Per una part és un grup bioló-
gic comple:¡g el coneixement deis carácters químics . del qual pot
ser -creiem- de gran utilitat per a la delimitado de la seva

estructura. Per altra part, 1'interés medicinal de les espacies
que el componen, reconegut des de l'antigor i que li há donat
nom, Salvia vé del llatí salvare (salvar),' en reconeixement del
seu gran valor en el guariment de malalties.

Hem tingut en compte, també, que les plantes d*aquest gó-
nere están molt estudiades quant a la composició deis seus olis
essencials (veure TAULA II-3), peró bastant menys peí que es re

fereix ais constituents flavónics, que per altra part constituei
xen actualment un deis principáis car&cters d'aplicado quimio-

taxonómica, com s*ha posat de manifest en diversos treballs so-

bre els góneres Thymus L. (MARTlNEZ-VERGÉS, 1980) i Euphorbia L.

(CAMARASA, 1981) realitzats al Departament de Parmacognósia i
Fármacodinámia de la Facultat de Farmacia de Barcelona, aeguint
aquesta línia d'investigació.

A l'hora de comengar qualsevol estudi sobre un grup bioló-
gic cal, eh primer lloc, posar-se al dia del treball realitzat
per altres autora» Aquesta primera aproximado cap a 1'estudi
deis flavonoides del gónere Salvia L. respon per una part a
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aquesta necessitat. Per altra part, hern iniciat la recerca deis
components flavénics de cada espacie particular amb l'estudi de
Salvia verbenaca L.,' espécie que no tenim noticia que hagi es-
tat investigada fins ara en aquest camp malgrat estar molt ex-

tesa. Hem efectuat també una primera inspecció deis aglicons
flavbnics de Salvia candelabrum Boiss. i Salvia lavandulifolia.-

-i- i.- - - i

. V

Vah.1 ssp. oxyodon (Webb & Heldr.) Rivas-G-oday & Rivas-Martínez,
j

dos taxa endémics de la Península Ibérica.

Per últim, a partir deis resultats obtinguts i de les da-
des bibliogréfiques recopilades, dónem les característiques que

- a la llum deis coneixements actuáis, presenta el génere Salvia
L. quant ais seus constituents flavénics.
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II.1o- SITUAClO SISTEMATICA DEL GENERE Salvia L.

El genere Salvia L»., el nom del qual prové del llatí salva-
re, salvar, indicant el gran valor que des de sempre se li ha
atribuit per a guarir les més diverses malalties (CADEVALL, 1932)
pertany a la familia Lamiaceae o Labiatae Juss. (LamiAcies o La-
biades), que EHRENDCRFER (1971) classifica de la següent manera
entre els éssers vius:

Regne Eukaryota (Eucariotes)
Subregne Cormobionta (Cormobionts)
Divisió Spermatophyta (Espermatbfits)
S\ibdivisió .. Magnoliophytina (Angiospermes)
Classe o Magnoliatae (Magnoliates)
Subclasse Asteridae (Asterides)
Superordre Lamianae
Ordre Lamiales (Lamials)
Familia Lamiaceae o Labiatae (lamiácies

o Labiades)

L'ordre Lamiales és constituít per plantes superiors amb
flors. Els primordis semináis están tancats sempre en un reci-
pient format per les fulles carpelars (1'ovari) que no abandonen
abana de convertir-se en llavors madures, les qua,ls en germinar
donen lloc a embrions amb dos cotilbdons inserts lateralmento

Solen ser plantes herbácies, de fulles amb disposició quasi sem

pre decusada, amb flors simpbtales tetracídiques, zigomorfes,
de periant pentAmer, amb un col verticil d'estams d'anteres lliu
res situats altemament amb els pbtals, ais quals están units0
El gineceu conté un ovari generalment bicarpelar (amb només 4 pri
mordis semináis dirigits cap a baix) dividit per falgos envans.

També pertanyen a 1'ordre Lamiales la familia Verbenaceae i
la Collitrichaceae, constituida per plantes aquátiques.

L'ordre Lamiales és filogenéticament relacionat amb Scrophu-

lariales, Palemoniales, Oleales, Dipsacales,. Gentianales, Campa-
nulales i Asterales, alguns deis quals formaven part abans, junt
amb el de les Lamials, d'un sol ordre, el de les Tubuliflores
(WETTSTEIN, 1944)o
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IIo2o- CARACTERlSTIQUES BOTMIQUES DE LA FAMILIA Labiatae Juss.

La familia Labiatae Juss„, també anomenada Lamiaceae, deu
el seu nom a la forrea del calze i de la corol«la, generalment
tubulosos a la base i fesos a la part superior forinant dos lia-
vis, i comprén nombroses mates i plantes herbécies prépies prin
cipalment de pisos c&lids i seos, com és el cas de la regió me-

diterrániaQ

Morfolégicament (CADEVALL, 1932; EHRENDORFER, 1971; HEYWOOD
& RICHARDSON, 1972) les seves plantes es distingeixen perqué te-
nen tija quadrangular (amb cordons de col*lénquima a/les arestes),
fulles nornialment simples, estipulades, oposades, en/disposició de
cusada, sovint arom&tic^sefpelsi olis essencials que contenen.

Les flors son hermafrodites, de coloració véria, zigomorfes,
generalment disposades en falcos verticils formant ralms, espi-
gaes o capítols que surten de les axil*les de bréctees o fulles
floráis que es disposen oposadament. Bracteoles sovint petites
i a¡ vegades absenta» Calze persistent, gamosépal, tubulós o acam

panat, ordináriament amb cinc dents, de les quals freqüentment
tres es disposen cap a dalt i dues cap a baix formant així dos
llaviSo Corolola gamopétala, llargament tubulosa, sovint bilabia
da, amb el llavi superior foimat per dos pétals i 1'inferior per

tres, rarament unilabiada o infundibuliforme. Andróceu constituit
per 4 estams didínams i algunes vegades només dos per avortament
deis altres dos, com és el cas deis géneres Salvia L. i Rosmari-
ñus L. El gineceu és format per un ovari súper, bicarpelar,i un
estil generalment ginobésic, moltes vegades ramificat. Pruit en

\

tetraqueni amb quatre núcules que alguns atitors anomenen careé-
ruis (veure més endavant FIGURA II-3,a).

Briquet divideix les Labiades en vuit subfamílies (WETTS-
TEIN, 1944), que són les següents:

a) Ajugoidae
Estil no ginobé.sic, llavor sense teixit nutrici. Dins d'aques

ta subfamilia es troben per exemple els géneres Ajuga L., Teucrium
L., Rosmarinus L.

t

b) Prostantheroideae
Estil no ginobésic. Llavors amb teixit nutrici. Esté, formada

per arbusts australiana del génere Prostanthera.
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c) Piagioideae
Estil ginobésic. Fruit drupaci. Es troben majoritáriament en

paisos intertropicals. Hi pertany, per exempe, el genere Prasium.

d) Scutellarioideae
Estil ginobésic. Fruit en núcula. Llavor en posició transver

sal, Radícula encorbada i aplicada sobre un cotilédon. En forma
part el genere Scutellaria L,
e) Lavanduloideae

Estil ginobésic. Fruit en núcula, Llavor erecta. Radícula
recta. Lébuls del disc coincidents amb els de 1'ovari. Conté el

génere Lavandula L.

f) Stachioideae
Estil ginobé,sic. Fruit en núcula. Llavor erecta. Radícula

recta. Lébuls del disc alterns amb els de 1’ovari. Estams col»lo

cats a sota el llavi superior de la corol°la o tirats cap a fora.
Aquesta subfamilia conté él génere Salvia L. i també altres d'in-
terés medicinal, com Melissa L., Tliimus L., Mentha L., Origanun L.,
Sature ja L.} Stachys L., Lamium L., etc...

g) Ocimoideae
Estil ginobásic. Fruit en núcula. Llavor erecta. Radícula

recta. Lébuls del disc alterns amb els de 1'ovari. Estams sobre

el llavi inferior o arquejats cap a ell. Hi pertanyen per exemple
els géneres OcimUm i Coleus.

h) Catoph.eroideae
Estil ginobásic. Fruit en núcula. Llavor erecta. Radícula en

corbada. Conté el genere Catopheria, que Habita a América Central
i del Sud.

II.3.- EL GENERE Salvia L. (1735)

II.3.1.- Descripció

Segons BONNIER (1934) aquest génere es caracteritsa perqué
les seves flors tenen només dos estams, cadascun deis quals té un

curt filament acabat i articulat amb un llarg connectiu biforcat
donan.t dues ramificacions desiguals: la més llarga porta una de
les teques de l'estam, ben conformada i fértil, que s'obre per una

dehiscéncia longitudinal; la més curta porta una teca més petita,
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sovint avortada, acabada en una punta o a vegades transformada en

una petita lámina del mateix color que la corol»la, El pol»len de
Salvia és simple, de forma oblatoesferoidal a subprolata, amb área
en secció polar de subcircular a elíptica. L'exina és reticulada
i a voltes 1'interior del reticle és tapissat per una membrana per

forada. Els grans son genéralment hexacolpats malgrat que n'hi ha
que tenen set, vuit i fins i tot nou obertures (BENEDÍ, 1982).

El calze es bilabiat, tubuloso-acampanat, de llavi superior
enter o tridentat, 1'inferior bífid.

La corol»la és bilabiada i el seu llavi superior mes o menys

encorbat en forma de case allargat, comprimit , enter o escotat,
i 1'inferior trilobulat, amb el lbbul mitjá més ampie, enter o ea

cotat.

El nectari és constituit per quatre promináncies més o menys

blanquinoses, altemant amb 'les quatre parts de l'ovari, i reuni-
des entre elles, a la base, per un anell nectarifer de la mateixa
coloracié.

D'aquesta manera, la fórmula floral del génere seria:

1 K (5) [ C (5) A 2 ] G (2)
A la FIGURA II-1 es pot observar el diagrama floral de Sal-

via Lo

Els quatre aquenis que fornen el fruit madur són ovoides,
trígons i de superficie llisa.

El gbnere Sálvia reuneix herbes o petits arbusts més o menys

aromátics, de fulles ovades o bé oblongues, festonades o lacinia-
des, les mitjanes peciolades, i flors violácies, blaves, blanques,
rosades 6 groguenques reunides en glomáruls axil»lars (CADEVALL,
1932)o

o

FIGURA II-1:Diagrama floral de Salvia L



9

II»3o2o- Divigió sistemática

II.3.2.1.- Classificació segons Flora europaea

El genere Salvia L. no esté, resolt des d'un punt de vista bio

taxonbmic, com s'explica mes endavant (cfr.apartat 11,3.3). Segui-
rem per a les espacies europees la classificació donada per HEDGE
(1972) Flora europaea, on les reuneix en set secciona. Es consi
deren els treballs d'altres autors, que s'indiquen convenientment,
en referir-nos a espacies no europees' que són d'interés per al pre
sent treball o bé en altres casos per a baixar a categories subes-
pecífiques.

De cada táxon s'indica amb un signe més (+) si és present a

la Península Ibérica i/o liles Balears seguint les dades aporta-
des principalment per GUINEA & CEBADLOS (1974) i HERNÁNDEZ-CARDO-
NA (1981).

El génere Sal via L0 conté unes 450 espécies (BONNIER, 1934)
de les quals una quarantena es poden trocar a Europa (HEDGE, 1972).
La classificació d*aqüestes és la següent:

a) Secció Salvia (Secció Eusphace Bentham)

S. officinalis L. (+)

So lavandulifolia Vahl (+)
Alguns autors consideren aquesta espécie com a subespécie

de 1'anterior, així ho fa per exemple, malgrat que amb reser-

ves, CUATRECASES al 1929, i també actualment alguns autors
(FOLCH, 1981). Altres com WILLKOMM & LANGE (1870), WILIKOMM
(1893), VALDÉS-BERMEJ0 & LÓPEZ (1977) o LIPPERT (1979) li do-
nen categoria d'espécie i el darrer en sistematitza quatre sub-
espécies:
subsp. lavandulifolia (+)
subsp. gallica Lippert
subsp. oxyodon (Webb & Heldr.) Rivas-Goday & Rivas-Martínez (+)
subsp. pyrenaeorum Lippert (+)

So grandiflora Etlinger

So eichlerana Heldn ex Halácsy

S. triloba L.

S. candelabrum Boiss. (+)
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S. x hegelmaieri Porta & Rigo ( + )
Segons LIPPERT (1979) es tracta d'un híbrid entre S. blan-

coana Webb & Heldr. i S, lavandulifolia Vahl ssp. oxyodon (Webb
& Heldr.) Rivas-Goday & Rivas-Martínez, mentre que segons HEDGE
(1972) és un híbrid entre S. candelabrum Boiss. i S„ lavandu-
lifolia Vahl.

S0 blancoana Webb & Heldr. (+)
LIPPERT (1979) en distingeix 3 subesp&cies:

subsp 0 blancoana ( + )
subspo vellerea (Cua.tr0) Lippert (+)
subsp. maurorum (Ball) Lippert

S. branchyodon Vandas

So ringens Sibth & Ski.

S. pinnata L,

S. scabiosifolia Lam.

S, bracteata Banks & Solander

b) Secció.Hymenosphace Bentham

So pomifera L.

c) Secció Aethiopis Bentham

So phlomoides Asso

So sclarea L. (+)
CHIAPINI & PALCHI (1966) distingeixen d'aquesta espacie

per a.Sardenya una forma typica i una forma sarda., mentre que

a Portugal sembla que s'han trobat dues formes a mes de la ty-
pica, la bullata Vahl i la lusitanica Jacq.

S. argéntea L. (+)
subsp. patula (Desf.) Maire (+)

S, aethiopis L. (+)

So candidissima Vahío

So sonklarii Pant
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d) Seccid Drymosptiace Bentham

S. glutinosa L. (+)

S. forskaohlei L.

e) Seccid Plethiosphace Bentham

S. bicolor Lam. (+)

S. pratensis L. (+)

S. dumetorum Audrz ex Besser

S. tedii Turrill

S. transsylvanica (Schur ex Griseb) Schur

S. nemorosa L.

subsp. nemorosa

subsp. tesquicola (KLokov & Pobed.) Soó

S. x sylvestris L.

Híbrid entre S. nemorosa L. i S. pratensis L.

S. valentina Vahl (+)

S.sclareoides Brot. (+)

So verbenaca L. (+)
Briquet al 1895 en distingia tres subesp&cies i nombroses

varietats (AFZAL-RAFII, 1979):
Subsp. verbenaca
var. verbenaca

var. oblongata
var. napiformis

Subsp. clandestina
var. clandestina

var„ horminoides

Subsp. multifida
var o multifida.

var. controversa

Autors mes modern.s, perd, com Hedge i AFZAL-RAFI (1979)
creuen que és impossible establir clau3 subespecífiques per a

aquesta espacie degut al seu gran polimorfisme i consideren que



12

cal parlar del "grup de Salvia verbenaca L."

So nutans L.

S. cremenescensis Besser

So austríaca Jacq.

S. jurisicii Ko^anin

S. virgata Jacq.

f) Secció Horminum Dumort.

So viridis Lo (+)

g) Secció Hemisphace Bentham

S. verticillata L. (+)

So napifolia Jacq.

II«3o202.- Altres espacies del génere Salvia L. d*interés per al
present treball.

Són les següents, ordenades alfabéticament:

S. canariensis L.

Endemisme de les liles Canáries, on hi és forga extesa. Les
formes albiflora i candidissima (Bolle) Kunkel están menys exte-
ses. Es presenta freqüentment associada a Euphorbia obtusifolia
Poir. (KUNKEL, 1977).

S. coccinea Jussa ex Murr.

Pertany a la secció Subrotundae Epling del subgénere Calos-
phace Benth. (PATUDIN et al., 1974).

S. deserta Schang
POBEDIMOVA (1954) l'inclou a la secció Plethiosphace Benth.

del subgbnere Sclarea (Moench) Bentho

So heerii

S. kopetdaghensis Kudr
POBEDIMOVA (1954) la sitúa a la secció Stenarrhena (Don)

Briqa del subgénere Sclarea (Moaach) Benth.

S. kopolnoi
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So lavanduloides HBK

Espacie mexicana.

So limbata C.A.M.

Situada per POBEDIMOVA (1954) a la secció Stenarrhena (Don)
Briq. del subgOnere Sclarea (Moench) Benth.

So patens

S. plebeia R. Br.

Pertany a la secció Notiosphace Benth.. del subg£nere leonia

(llav. & Lex.) Benth. (POBEDIMOVA, 1954).

S. seravschanica Rgl. Scmalh
Inclosa per POBEDIMOVA (1954) a la secció Stenarrhena (Don)

Briq0 del subgOnere Sclarea (Moench) Benth.

So splendens Ker-Gawl.

Forma part del subgOnere Jungia (Moench) Briq. (POBEDIMOVA,
1954)o

S. tomentosa Mili.

Pertany a la secció Eusphace Benth. (AFZAL-RAFII, 1976)

IIo3.3o- Estudis taxonómics sobre el genere Salvia L.

S'ha esmentat abans que el gánere Salvia L. no está, resolt
biotaxonOmicament; les diverses opinions sobre el grup de S. la-
vandulifolia Vahl que ja s'han indicat a l'apartat anterior en

són una mostra. AixO ha esperonat nombrosos investigadors, de di-
versos camps, a aportar noves dades per tal de contribuir a resol
dreel problema. Esperem que el present treball s'hi pugui afegir.

Seguidament es resumeixen tais aportacions reunides en tres
camps d'investigació diferenciats, a la vegada que interrelacio-
nats, perí> tots amb prou trascendencia per a arribar a una siste
matització satisfactoria del genere. Aquests camps són els se-

güents:

II.3.3o1.- Estudis morfolbgics.

Són importants, en els darrers anys, en aquest camp, els tre-
balls d'HEDGE per a Flora europaea (1972) i per a la sistematitza-
ció de les espacies africanes de Salvia L. (1974). LIPPERT (1979)
s'interessá, per l'ordenació de la secció Salvia (=secció Euspha—
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ce Benth.) a nivell principalment subespecífic. Treballs sobre
pol°len han estat realitzats per Afzal-Rafii (1975) i BENEDl
(1982).

II.3o3o2„- Estudis cariolbgics.

La cariologia o estudi del nombre de cromossomes cel»lulars
revesteix gran importancia des d'un punt de vista taxonbmic. El
nombre base cromossbmic (nombre gambtic de -cromossomes de l'espb
cié diploide) és un carácter filogenátic de primer ordre, ja que

en un gbnere vegetal o en m táxon d'ordre superior sol ser cons_

tant, i és així molt útil per a estudiar relacions supraespecífi
ques (More, 1968, in MARTlNEZ-VERGES, 1980).

Nombrosos estudis s'han realitzat sobre la cariologia de les

espacies del gánere Sálvia: AFZAL-RAFII (1972a, 1972b,1976, 1979),
VALDES (1970), LOVE & KJELLQUIST (1974), PATUDIN et al. (1975).

Ens fixarem aquí només, perb, en les espacies que després s_e
ran objecte d'estudi des d'un punt de vista fitoquímic.

Salvia verbenaca L. és una espécie molt polimorfa que pre-

senta un important grau de poliploidia, sovint acompanyat d'aneu
ploidia. El seu nombre base és X=8 i els nombres cromossómics de
base X=7 o X=9 derivin probablement del primer (AFZAL-RAFII, 1979).

A la TAULA II-1 s'inclouen els diversos nombres cromossbmics

trobats per a S. verbenaca L. per diversos autors.
La variabilitat cariolbgica d'aquesta espácie pot ser la cau

sa del seu elevat polimorfisme, assenyalat a nivell polínic per
BENEDÍ (1982)o

Menys estudis s'han realitzat sobre salvia lavandulifolia
Vahl (veure TAULA II-2). Segons AFZAL-RAFII (1976) el nombre ba~
se d*aquesta espácie seria X=7, i el fet que aquest coincideixi
amb el de S. ófficinalis L., acompanyat de les similituds morfolb
giques constitueix, segons 1*autor indicat, un. argument a favor
de la reunió de les dues espacies en una espácie col*lectiva.

Per últim, quant’a Salvia candelabrum Boiss. no hem trobat
cap dada respecte a la seva cariologia
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TAUIA II-1: Nombres cromossbmics de Salvia verbenaca L.

2n Referencia . Localitat

14 PATUDIN et al., 1975 Crimea (Jardi Botánic)

32 Linnert, 1955 (1) Cultivada en Jardí Bot.

40 Reese, 1957 (D Algbria

42 Reese, 1957 (1) Algéria

44 El Sadek et al., 1972 (1) Egipte

48 Delestaing, 1954 (1) Cultivada al Jardí Bote

nic de París.

AFZAL-RAFII, 1979 3 Km. al S.E. de Leriola

(Espanya).

AFZAL-RAFII, 1979 Voltants de Marsella, cap

a Pichauris.

AFZAL-RAFII, 1979 Valí del Segre al Coll
del Nargo.

54 Benoist, 1937 (1) Cultivada?

Morton, 1973 (1) Anglaterra

LOVE & KJELLQUIST, 1974 Serra de Cazorla, Burrun
chel (Jaén).

56 AFZAL-RAFII, 1979 Voltants de Marsella, cap

a Pichauris

59 Gadella et al, 1966 (1) Entre Narbona i Perpinyá.

62 AtZAL-RAFII, 1979 Voltants de Marsella, cap
a Pichauris.

64 Sebeel, 1931 (1) Cultivada (Europa)

Yakoleva, 1933 (1) S. Europa, N. Africa

Yakoleva, 1933 (1) Europa, S.O. Asia

Delestaing, 1954 (1) Cult. al J. Bot. de París

Vauloon et al., 1971 (1) Montpeller

Vauloon et al., 1971 (1) Provincia de Tarragona.
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TAULA II-1 (continuado)

2n Referencia Localitat

64 AFZAL-RAPII, 1979 Valí del Segre, cap al
Coll del Nargo.

72 APZAI-RAPII, 1979 Voltants de Marsella, cap
a Pichauris.

(1): in APZAL-RAPII, 1979.

TAULA II-2: Nombres cromossbmics de Salvia lavandulifolia Valh

Táxon 2n Referencia Localitat

S. lavandulifolia Valh. 14 LOVE & KJELLQUIST,
1974

11 Km. al sud

d' Orhiuela (Te
rol).

20 VALDÉS, 1970 Madrid: Devesa

d1Arganda

S. lavandulifolia Valh

sspo lavandulifolia

14- APZAL-RAPII, 1976 Valí del Segre

S. lavandulifolia Valh

ssp. oxyodon (W.ebb &

Heldr.) Rivas-Goday &
Rivas-Martínez. (1)

14 APZAL-RAPII, 1976 Monegros.

l

(1) = So officinalis L.

cens Cuatr.

ssp« lavandulifolia Vahl var. purpures-



II«3«3.3o- Estudis quimiotaxonómics.

La tasca realitzada per la "botánica sistemática, basada en

la Morfología Comparativa, encara avui, en l'estat de progrés que

es troba la Fitoquímica, seria impossible per procediments qu£-
mies. Malgrat que no s’entreveu, per ara, que els carácters quí-
mies siguin mes importants que altres qualssevol per a determinar
1'estructura biológica de l'espócie, la revisió sistematitzada de
la química del regne vegetal que s'está efectuant (tant en el seu

aspecte estátic com en el dinámic), significa un pas importan!,
en molts sentits, per al coneixement de les plantes, i, a l'en-
sems, de nombroses substancies possiblement útils a la humanitat,
encara ignorades (SERRANO, 1975).

Son innombrables els compostos vegetáis que poden teñir sig
nificació quimiotaxonómica. S'ha posat especial interés en les
molócules*d'ADN, ARN missatger, proteines (especialment les enzi
mátiques), aminoácids no protóics i substancies procedents del mes

tabolisme secundari. Aqüestes darreres van lligades a una dotado
enzimática particular del táxon que"les posseéix, que implica una

particular constitució genética, la qual és, al cap i a la fi, el
factor biotaxonómic distintiu básio; i a mes solen gaudir, en ge

neral, d'una facilitat de. determinado superior a les primeres.
La presóncia de compostos secundaris pot servir no només per

a la caracterització d'espócies, amb finalitats simplement sist£
mátiques, sino també per a conóixer el curs de la seva evolució
i el grau de desenvolupament filogenótic, ja que existeixen ca-

rácters quimies primitius i avangats, de manera similar que en

els morfológics (SERRANO, 1975).
Peí que respecta al gónere Salvia L., coneixem pocs treballs

fitoquímics' no referits a metabólits secundaris. Entre ells es tr£
ben el de HENDRICHOVÁ-TOMKOVÁ (1964), que,encara que lligat a cona

tituents secundaris, tracta sobre els gens reguladors del tipus
de pigmentació antociánica de Salvia splendens Ker-Gawl., i el de
GEORG-PHOCAS & KOKKALOV (1980) estudiant els aminoácids lliures,
entre ells alguns de no comuns) de la part aória de Salvia hormi-
num (probablement es refereix a S. viridis L. segons la nomencla-
tura acceptada per Flora europaea).
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Quant ais compostos secundaris remarcarem les recerques en

tres grups químics diferents: derivats quinónics, essóncies i de
rivats flavónics.

Existeixen diversos treballs sobre derivats quinónics del gó
nere Sálvia, peró el mes interessant és el de PATUDIN et al.
(1974), que estudiaren la presencia de derivats quinónics en les
arrels de 89 espócies de Salvia L., de les quals 85 contenen fe-
nantrenquinones (39 de tipus roileanona i 39 de tipus transquino
na) observant-se un alt grau de correlació entre les seccions del
genere i el tipus de fenantrenquinona trobat.

L'estudi deis olis essencials ha permes d'evidenciar diferen
cies intraespecifiques ccm és el cas de 11establiment de quimio-
tips dins d'una mateixa espócie (PASSET, 1971; ADZET & PASSET,
1976; ADZET et al., 1976, en son exemples per a diverses espó-
cies del gónere Thymus L.). Existeixen nombrosos estudis sobre
la constitució de les essóncies d'espócies del gónere Sálvia;
s'han relacionat a la TAULA II-3o CHIAPINI & FALCHI (1966), per

exemple, usen la diferenciació entre els olis essencials com un

carácter distintiu mes entre les formes typica i sarda de Salvia
sclarea L., mentre que EMBODEN Jr» & LEWIS (1967) estudien 19 es

pócies califomianes de la secció Audibex^tia i remarquen la valí
desa de la seva constitució terpónica com a carácter taxonómic.

Els flavonoides, per la seva diversitat estructural i la fa
cilitat de detecció o determinació, tenen un gran valor potencial
en estudis quimiotaxonómies i d'evolució, així com en la identi-
ficació d'híbrids vegetáis naturals (Harborne, 1971, in SERRANO,
1975)o En aquest sentit s'han realitzat al Departament de Farma-

cognósia i Fármacodinámia de la Facultat de Farmácia de Barcelona
diversos treballs sobre els góneres Thymus L. (MARTINEZ-VERGES,
1980; ADZET & MARTlNEZ-VERGÍS, 1980a i 1980b; ZAMORA, 1981; RODE
ILA, 1981; etc.) i Euphorbia L„ (CAMARASA, 1981; PUGMACIA, 1982).
El present treball preten iniciar.aquest tipus de recerques en el
gónere Salvia L. Al capítol VIII es relacionen totes les dades co

negudes fins ara sobre la composició flavónica de les espócies del
gónere Salvia L. Com es pot observar, només n'existeixen sobre
una trentena, que representa aproximadament el 6$ de les del gó-
nere; aixó, unit a la gran dispersió sistemática de les mateixes
dificulta l'obtenció ¿Le conclusions quimiotaxonómiques definitives.
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TAULA II-3: Referfencies bibliográfiques sobre ess^ncies d'espé
cies del gbnere Salvia L.

Espacie

So aetbiopis L.

S. apiana ssp. apiana

S. apiana ssp. compacta

S. austriaca

s. brandegei

s. califomica

So candelabrum Boiss.

s. carduacea

s. develandii

s. columbariae

s. dorisiana

So dorii ssp. pilosa

So eremostachya

s. fnnerea

So glutinosa Lo

s. grandiflora Bom.

So grandiflora Etting»

f.. crispa Alfred

So greatai

So jurisicii

s. lanata

s. lavandulifolia Vah.1

Referéncia

IVANIC & SAVIN, 1975 i 1976

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967'

ZOBENKO, 1973

EMBODEN Jr. & LE7/IS, 1967

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

GARCIA-VALLEJO et al., 1975

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

HALIM & COLLINS, 1975

EMBODEN Jr» & LEWIS, 1957

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

IVANIC & SAVIN, 1975 i 1976

SKRUBIS, 1972
ZOBENKO, 1973

CENCI & CALVARANO, 1967

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

ZOBENKO, 1973

SINHA et al., 1977

CENCI & CALVARANO, 1967
GAVINA MUGICA, 1969

LAWRENCE et_al., 1970
GAVINA & TORNER, 1974
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TAULA II-3 (continuació)

Espacie Referencia

S. leucantha SINHA & CHAUHAN, 1970
SINHA, 1976

S. leucophylla EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

So limbata ZOBENKO, 1973

So mellifera EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967
TYSON et al., 1974

So mohavensis EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

So munzii EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

S. nemorosa L. THEN & SARKANY, 1974
IVANIC & SAVIN, 1975 i 1976

So officinalis L. CENCI & CALVARANO, 1967
BRIESKORN & MELCKIOR, 1969
RASMUSSEN et al., 1971

LAWRENCE et_al., 1971
DEVETAK & CKENCHI, 1972
ZOBENKO, 1973
DAMAJANIC et al., 1974
PETRI & THEN, 1974
THEN & SARKANY, 1974
IVANIC & SAVIN, 1975 i 1976
CEYLAN, 1976

1 EMBONG et_al0, 1977
ALBERT-PULEO, 1978
BASKER & PUTIEVSKY, 1978
ENDO et al., 1978
IVANIC et al., 1978

ZAURALOV, 1978
RHYU, 1979

S. pachyphylla EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

S. pratensis L. PETROVA et al., 1974
THEN & SARKANY, 1974
LAWRENCE, 1976
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TAULA II-3 (continuació)

Espacie Referencia

So scabiosifolia

So sclarea L.

So spathacea

So sonomensis

So tesquicola

S. triloba

S. vaseyi

S. verticillata

ZOBENKO, 1973

CHIAPINI & FALCHI, 1966
AHMATAJ, 1968
CENCI, 1968
CHORBADZHIEV et_al., 1968
GUSAKQVA et al., 1968
VLAKHOV et_al., 1970“
CHORBADZHIEV et al., 1971
ILIEVA et al., 1972

SHEVSHENKO & TIKHOMIROVA, 1973
CORBIER & TEISSEIRIE, 1974 .

PETRI & THEN, 1974

SHEVSHENCO, 1974
BELAFI-RETHY et al0> 1975

NICOLOV et al,, 1976

ALBERT-PULEO, 1978
KHADZHIMATOV, 1978
YOSHIDA & SAWASAKI, 1978
VERZAR-PETRI, 1979 .

PETROVA et al., 1974
TSVETEOV & 3ALIK0VA-TSVETK0VA, 1976

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

PETROVA et al., 1974

TANKER et al., 1976
BUIL et al.t 1977

Dalferth. (1963), in LAWRENCE, 1978
LAWRENCE, 1978
RHYU, 1979

EMBODEN Jr. & LEWIS, 1967

IVANIC & SAVIN, 1975 i 1976
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A un altre nivell, la utilitat práctica deis flavonoides
per a la diferenciació entre espacies ha estat posada de mani-
fest per BRIESKORN & BIECHELE (1971), que indique -un mátode de
diferenciació entre Salvia officinalis i Salvia triloha o de re-

coneixement de possihles adulteracions de la primera per la se-

gona basat en la detecció cromatográfica de la flavona salvige-

nina, present a S. triloha i absent a S. officinalis.

II.4o- CARACTERÍSTIQUES DE LES ESPECIES UTILITZADES EN EL PRESENT

TREBALL11.4.1.- Salvia verbenaca L. (1735)11.4.1.1.- Sinonímies

La denominació científica de Salvia verbenaca L. prové de la
semblo,nga de les seves fulles amb les de la berbena. Es una de les
Verbenaca deis autors prelinneans (CADEYALL, 1932).

Tal denominació inclou Salvia clandestina L., Salvia hormi-
noides Pourret i Salvia controversa 'sensu WillK., non Ten, (HED-
GE, 1972) i Salvia Linnaei Rouy (BONNIER, 1934).

Popularm.ent ha estat anomenada tárreo, tarro, herba del mal
d'ulls (MASCLANS, 1981) i en castellá (PONT I QUER, 1978): gallo
cresta, verbenaca, hormino silvestre o salvaje, maro negro, hier
ba de la cruz, balsamina, balsamina, tárrago, hierba de los ojos,
hierba del ciego, hierba de Santa Lucia, hierba motera.

IIo4.1o20- Descripció

a) Morfologia externa

Planta herbáci.a de 10 a 80 cm. d'alqária (FIGURA II-2, PO-
TOGRAFIA II-1), molt polimorfa, en especial peí que es refereix
a les fullea (FOTOGRAFIA II-2). ,

La tija és erecta, simple o ramificada, quadrangular, pelu-
da fins a la base.

Fulles verdes, simples, pinnatífides; les basals en roseta,
oblongo-ovals, llargament peciolades generalment mes de dues ve-

gades mes llargues que ampies, de marge dentat, lobulat o profun
dament dividit; les caulinars, menys abundants, sássils, en dis
posició decusada.
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FIGURA TL-l Salvia verbenaca L
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FOTOGRAFIA II-1; Vi-

sió general de Salvia

verbenaca L,

FOTOGRAFIA II-2: Poli

morfisme foliar do

verbenaca L.



FOTOGRAFIA II-3: Extrem superior de la sum-

mitat florida de Salvia verloenaca L.



Flors (FIGURA II-3,U) hermafrodites o femelles, generalment
de no mes de 15 mm. de Llargada, violácies , a vegades blavoses,
disposades en falsos verticils de 6 a 10 flors mes o menys se pa

rata els -ons deis altres formant -un ramell allargat (FOTOGRAFIA
II-3). Poduncles floráis de 2 - 3 mm0 de llargada i brb.ctees ver

des, mes curtes que el calze. Aquest, tot ell cobert de péls blan
quinosos allargats, fa Gln 6 a 8 mm. de llargada per uns 4 mm.

d’ampiada, és bilabiat, amb elllavi superior mía mica eixainplat
i acabat en tres dent cortes i agudes, de les quals la mitjana és
mes petita que les altres dues, i el llavi inferior divid.it en

dues dents agudes mes grans que les del llavi superior.
La corol»la9 de mida i forma variable sol fer de 6a 10 mm.

de llargada i pot arribar fins a 15 mm., és bilabiat, amb el lia
vi superior de narge exterior més o meiiys convex, a vegades qua-

si dret, no en forma de falg molt pronunciada; tanca els dos es-

tams al seu interior.

Cada flor dona com a fruit mi tetraqueni que conserva el cal
ze (FIGURA II-3,a)0 Les nncules son terroses o negroses, en gene-
ral de superficie finament puntejada; no son mai terroses i lli—
ses simulfániament.

b) Detalls histológics de la fulla

Ja que l'estudi fitoquímic s'ha fet exclusivament sobre la

fulla, anem a donar-ne les característiques histolbgiques més pre

ponderants.
Essencialment, el material frese ha estat fixat utilitzant

el líquid de Regaud, que presenta la següent composició:

Dicromat potb,ssic al 30^ en aigua 80 mi.
Formol neutre 40% 20 mi.

Un cop efectuada la fixació i deshidratat, el material ha es

tat indos en parafina.
Els talls (8fi ) s’han obtingut amb un microtom de Minnot i

han estat sotmesos a una doble tincio diferencial utilitzant,res
pectirament per a la primera i segona tinció:

I. Verd de iode, que tenyeix principalment elements lignifi-
cats.

20 Vermell de iruteni, que tenyeix sóbretet elements cel*lu-
lbsics»



L1 observado de les preparacions al mici-cscopi ens lia perinés

d'observar a la fulla de S. verbenaca L. els següents trets listo

lógics:

- Mesofil»le lie tero geni assimétric que consta d'epiderm superior
recobert per una cutícula i fonnat per cfel»lulos grans arrodo-
rides mes o menys allargac.es; par&nquima en palissada format per
2 o 3 files de cél*lules; parénquiina liacunar; epidermis infe-
rior, formada, per una sola capa de ckl°lules. Veure FOTOGRAFIA
II-4.

- El nervi mig és pro tube rant per la cara inferior de la fulla i
consta d'un feix libero-llenyós arquejat or. el floema i el xile
ma es disposen col’lateralment, tal com er pot apreciar a les
FOTOGRAFIES II-4, H-5 i IT.-60

- Tant l'epiderm inferior com el superior, al. nervi mig, i prin
cipalment 1'inferior de les nerviacions secundáries presenten
amb relativa abundancia pfels curts pluricel• 1 alars uniserbats
que preñen a vegades forma de ganxo (FOTOGRAFIA 11-7;. També
s' lian pogut observar pels glandulosos de base unicel«lular i
cap pluricel®lular (FOTOGRAFIA 11 —8) i algún pél llarg pluricel-

FOTOGRAFIA II-4: Histología de la fulla de S. verbenaca L.:
mesofil°le i part del nervi mig.
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c) Ecologia i Fitocenologia

A part de la classificació filogenbtica, les plantes s'agru
pen segons llurs adaptacions a les circumstbncies ambientáis en

1'época mes desfavorable, aixó és, segons el sistema de forrees
vitáis ideat per Raunkiaer i modificat posteriorment per altres
bot&nics com J.1Braun-Blanquet, H. Ellemberg, D. Mueller-Dombois,
etc... . (O.BOLÓS, 1979).'

Segons aquest sistema Salvia yerbenaca L. es podria incloure
dins deis bemicriptbfis escaposos (Kemicryptophyta scaposa), plan
tes herbédes que en l'época bona (primavera i estiu principalment)
donen tiges amb fulles on té lloc la florado i la fructificado;
aqüestes tiges s'assequen a 1'época dolenta (hivern) a la qual que

da només un conjunt de fulles basals, a part de les gemes persis-
tents arran de térra i deis érgans subterranis0

S. vercenaca L. és una herba perenne, de térra baixa, que

floreix en comentar la primavera i fins entrada la tardor podem
trobar-ne algún exemplar florit. Té pol.linització entoméfila (es
tracta d'una planta mel’lxfera segons MALAGARRIGA, 1979)» malgrat
que es pot donar la cleistog&mia (HEDGE, 1972).

Forma part de vegetacions zooantropégenes arvenses oruderals
de regions fitoxeréfites i és molt extesa a les zones báixes del
nostre paíg.

Entre les comunitats ruderals, segons MALAGARRIGA (1976) pot
formar part de l'associació Onopordetuim illyricum Br.-Bl 1931,
constituida per poblacions d'alts cards, rica en teréfits, amb
Onopordoñ illyricum, Thyrimnus leucographus, Ca,rduus tenuiflorus,
Carduus pycnocephalus, Galactites tomentosa, Xerantheroum inaper-

tum, així com Cynoglossum sp0 i Echium sp. (BRAUN-BLANQUET, 1979).
Quant a la participado de S. verbenaca L. en associacions

de vegetacié arvense, MALAGARRIGA (1976), en observacions realit
zades en séls oultivats de secb. del Silúric i zones granítiques
de l'Alt Empordé, descriví l'associació Ononido-Lavanduletum sto-
echidis HTMalago 1976, en la qual intervenen, a més de S0 verbena-
ca Lo, Ononis spinosa L. ssp0 antiguorum (L.) Arcang., Lavandula
stoechas L0, Helich.rysmum sto echas (L.) DC, Centaurium minus Moen
chius, Briza maxima L., Branchypodium ramosum (L.) R.S., Sedum se-

diforme (Jacq.) Pau, Cupularia viscosa (L.) G.G„, Eryngium campes-
tre Lo, Convolvulus altliaeoides L., Dactylis glomerata L. i Sangui—
gorba minor Scop
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a) Tetraquen; Caí fons del b) Flor
calze, que ha estat ta-
llat./ongftudinalment).

FIGURA U-3; Detalls morfologics de Salvia
v erbenaca L.

Salvia lavandulifolia ssp■ lavandulifolia i
Salvia lavandulifolia ssp■ oxvodon.
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H.4.2.- Salvia lavandulifolia Vahl (1804)

Petit arbust o herba de fins a 50 cm. d'algária, polimorfa,
endémica europea (principalment de la Península Ibérica i del Sud
de Franga) de tiges erectes i pubescents.’

Fulles de fins a 5cm. de llargada, simples, peciolades, etre
tament oblongues o oblongo-linears, de marge mes o menys'dentat,
tomentoses i de color verd ciar. PAU (1916) cita com a curiositat,
a algunes de les moltes fulles d'exemplars procedents de Sierra
Tejeda (Granada), la presencia de dos segments a manera d'orelle
tes a la base de la lámina.

Flors liles, rosadés o blau-violácies, reunides en falsos
verticils de 6 a 8 flors.

Calze de 8 a 10 mm0 i fins 12 mm. de llargada, cilíndric i
fins i tot acampanat, només dividit en 1/4 a 1/3 de la seva llar
gada, no o poc conspícuament bilabiat, amb 5 dents afiladés de ba
se ampia, les del mig -tant llargues i ampies com les'laterals.
Quasi sempre sense costelles transversals aparents quan es madur.

Fitoquímicament hem treballat sobre la subespécie oxyodon
(Webb & Heldr.) Rivas-Goday & Rivas-Martínez.- AsSenyalarem se-

guidament els trets morfolégics essencials que la caracteritzen
donats per LIPPERT (1979).

Salvia lavand-ulifolia Vahl ssp. oxyodon (Webb & Heldr.) Ri-
vas-Goday & Rivas-Martínez (1976) (FIGURA II-4,b) té el calze
generalment absolutament sense péls, sovint porpra i amb dents
molt afiladés. Les bráctees con lanceolades i afiladés,.en gene-

ral absolutament desprovistes de péls i com el calze, sovint por
pres. Flors en ramells poc densos. Fulles joves densament pobla-
des de pil»lositat blanca.

Quant a l'ecologia d'aquesta subespécie, segons VALDÍS-BER-
MEJO & LÓPEZ (1977) és un endemisme orbfil bétic, baséfil que es

troba freqüentment al pis montá, on caracteritza comunitats de
l'alianga Lavandulo-Echinospartion boissieri Rivas-Goday & Rivas-
Martínez 1967, amb un bptim a les associacions Santolino-Salvietum
oxyodonti Rivas-Goday & Rivas-Martínez 1967 i Oonvolvulo-Lavandu-
letum lanatae Rivas-Goday & Rivas-Martínez 1967. A la FIGURA II-5
es mostra-la seva área de distribució i les localitats de recol-

lecció del material per a aquest treball.
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• ssp. oxvodon
*llocs de recotlecció ■■1.Alto de los Bojes

2. Sierra de Alfacar
□ ssp. lavandul¡folia, transido' cap a ssp Qxy.QdQQ
m ssp. lava ndulifolia

F/GURA H-5- Distrib ucid de Salvia lava ndulifolia Vahl
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Segons LIPPERT (1979) a la confluencia de les regions coro-

lbgiques anomenades per RIVAS-MARTlNEZ (1973) Castellan-Maestraz
go-Manchega i Valenciano-Catalano-Balear, i la d'aqüestes dues
amb la Murciano-Almeriense, apareixen formes de transido entre
So lavandulifolia ssp. oxyodon i S. lavandulifolia ssp. lavandu-
lifolia (veure mapa de la FIGURA II-5). Aquesta darrera es dife—
rencia de la ssp. oxyodon básicament perqué el seu calze té dents

poc esmolades, es densament poblat de péls curts ais nervis; les
bráctees inferiors son estretament ovades, fins i tot linears, pe

tites i amb péls curts (FIGURA II-4,a). Es un endemisme europeu

mediterráneo-occidental, báséfil, que a la Península Ibérica té
el seu éptim a la Meseta (veure área de distribucié al mapa de la
FIGURA II-5).

II.4.3.- Salvia candelabrum Boiss. (1838)

Espécie molt aromática, de fins a 80 cm. d'algária, llenyosa
a la base, de tija gruixuda, erecta, poc ramificada i densament
coberta d'una suau vellositat quan és de l'any, amb poques fulles
(FONT I QUER, 1978).

Les fulles,situades sobretot a la base, arriben ais 10 cm.

de llargada, sén peciolades, llargament elíptiques, regularment
i diminuta festonejades al marge, rugoses, amb densa nerviació
reticulada patent. al revers i totalment cobertes d'una suau pil-
lositat vellutosa.

Les flors son llargament pedunculades i es reuneixen en ci-
mes pedunculades que formen laxos ramells termináis allargats, a

manera d'un canelobre, d'aquí el nom llatí de l'espécie. El cal-
ze (FIGURA II-6,a) fa de 10 a 13 mu» de llargada, té péls glan-
dulars de peu pluricel«lular uniseriat i cap unicel<>lular i és
rematat per 5 dents poc agudes. Corol«la blau-violácia molt més
llarga que el calze (30 - 40 mm. de llargada).

Segons GARCIA-VALLEJO et al. (1975) viu preferentment sobre
sbls básics, principalment dolomies cristal»linesi calcária, en
brolles altes, un xic nitrbfiles, formant a vegades extensos cer

cíes, degut potser al probable efecte fitocida de les <seves res-
tes vegetáis. Aixb és atribuible, en principi, a l'abundant ci-
neol aportat, ja que és un deis components fonamentals de l'es—

séncia, i a l'ensems deis maiys volátils i més estables en el sbl.
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Llavor

Calze (dibui-
xat sense pels)

Branqueta en
estat de florado.
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Habita brolles termbfiles, básicament de l'ordre Phlomidetalia
purpureae Rivas-Goday & Rivas-Maríínez 1968, definint una subas-
sodado un xic nitrbfila (Salvietosum candelabri) de Bupleuro-
Ononidetum speciosae Rivas-Goday & Rivas-Martínez 1968.

És endémica del sud de la Península Ibérica, com es pot veu
re al mapa de la FIGURA II-6,b.

II.5.- RECOL*LECCIO.I ACONDICIONAMENT DEL MATERIAL

A la TAULA II-4 s’indica la data i lloc de recol.leoció i
1*autor de la determinado botánica de cadascun deis taxa objec-
te del present treball.

Cal notar que S. sclarea L. només ha estat usada com a tes-
timoni perqué SEMRAU (1958) ja "estudié, la seva composició flavb-
nica. D'aquí que no ens hágim interessat per les seves caracterís
tiques botániques en apartats anteriors.

La situado deis llocs de recol*lecció s'ha indicat al mapa

de la FIGURA II-5 per a S, lavandulifolia ssp. oxyodon i al de la
FIGURA II-6,b per a S. candelabrum. Els corresponents a S, scla-
rea i S. verbenaca (aquesta l'hem recol<>lectat personalment) al
mapa de la FIGURA II-7.

Després de recol lectat iclassificat, el material es desseca
a l’aire lliure protegit de l'acció directa de la llum. Un cop sec
es separen les fulles, ja que aquest és l'brgan exclusiu de tre-
ball, i es polvoritzen en moli de martells fins a obtenir una mi-
da dé partícula adequat per a l'extracció.
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"SCREENING" FITOQUÍMIC DE LESIII.-

FULLES DE Salvia verbenaca I.



40

111.1.- HUMITAT

Hem determinat la humitat de les fulles dessecades peí mfeto
de de Dean i Starck. L'aigua de la planta es arrossegada per de¿
til»lació conjunta amb un dissolvent no miscible amb el qual for
ma -una barre ja azeotrópica. En el nostre cas hem ütilitzat, com
a solvent no miscible, el xilol, de punt d'ebullició entre 1362
i 140 ac.

Es parteix de deu grams de fulles dessecades. S'introduei-
V

xen al matr&s, net i se (igual que la resta de l'aparell), s'hi
c

afegeixen 150 mi de xilfe saturat d'aigua i uns trossos de porce-

llana porosa totalment seca. Es connecta el matr&s a la resta de
l'aparell i s'escalfa amb una manta calefactora. L'aigua que des
til»la, es condensa en arribar al refrigerant i cau al tub gradu
at. S'atura la calefacció quan el xilol destilóla net. Es deixa

reposar per a que es separin bé les dues fases, i si ha quedat
alguna gota d'aigua a les parets del tub graduat, es desprenen
escalfant-lo un xic i si han quedat al refrigerant, amb un hisop
impregnat de xilfe.

El contingut d'aigua s'expressa respecte a 100 g de droga.
El resultat obtingut en el nostre cas, mitjana de diverses

mesures, és 14>62 $.111.2.- INVESTIGACIO DE GLÚCIDS

Es realitza en un macerat aquós de les pólvores, obtingut a

temperatura ambient amb un temps d'extracció de 3 dies.111.2.1.- Sucres reductors

Dos m'ililitres de reactiu de& Eehling A mes 2 mi de reactiu
de Eehling B es porten a ebullició en un tub d'assaig, al qual
s'afegeixen 5 mi del macerat i es continua 1'ebullició durant 5
minuts. La presencia de sucres reductors provoca la formació d'un
precipitat de color vermell-rajol d'bxid de coure (I).

Resultat: positiu.111.2.2.- Mucílags
S'afegeixen, en tub d'assaig, 16 mi d'alcohol de 962 a 2 mi

des macerato La formació d'un precipitat floculós ens indica la
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presencia de mucilags a les fulles de S. verbenaca 1.

IIIo3.- INVESTIGACIÓ D'HETEROSIDS CIANOGENETICS

El paper picrosodat vira de groe a vermell en presencia de
vapors d'&cid cianhídric.

El paper picrosodat es prepara mullant unes tires de paper

de cromatografía en una solució recentment preparada d'&cid pí—
cric a 1'1$ en una solució de carbonat sbdic al 10’fo en aigua.

Al fons d'un tub d'assaig es col«loquen 2 g de pólvores bu-
mitejats amb 0,5 mi d'aigua i 2 o 3 gotes de tolub. El tub es ta

pa previa suspensió d'una tira húmida de paper picrosodat de pre

paració recent i es porta a estufa (37sG) durant unes hores. El
tub problema s'acompanya de dos tubs testimonia un que doni po-
sitiva la prova (hem utilitzat fulles de Prunus laurocerasus) i
un que la doni negativa (tub amb només la tira de paper picroso-
dat) „

Resultat: negatiu

III<,4«-INVESTIGACIÓ D'HETERDSIDS CARDIOTONICS

S'estudia la presencia del nueli lactbnic pentagonal insatu
rat característic deis cardenblids: s'utilitzen reaccions de co—

loració basades en la formació de nitroderivats en medi alcalí.
S'han efectuat, també, proves per a investigar la presencia de
desoxisucres i del nueli esteroídic característics de la majoria
d'heterbsids cardiotbnics. .

Es col«loquen 3 g de pólvores en un tub d'assaig gran i es

desengreixen amb 15 mi d'bter de petroli durant 10 minuts, des-
prés deis quals es decanta. Es repeteix l'operació i al marc sec

s'afegeixen 8 mi de cloroformietanol (4:1). S'agita i es deixa
en contacte durant una hora, després de la qual es filtra. El marc
es renta amb una petita quantitat d'etanol fins a completar els
8 mi de líquid 'extractiu.

III.4.1.- Reaccions degudes al cicle lactbnic pentagonal insatu-

rat.

a) Reacció de Baljet
A 2 mi de solució extractiva s'afegeixen 1 mi de reactiu de
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Balget (solució d'ócid pierio a 1*1$ en alcohol de 502) i després
3 o 4 gotes de NaOH alcohólica al 10$ deixant-les relliscar per

la paret del tub. sxi cas positiu apareix -una coloració roig-taron
ja a 1'interfase entre les dues capes.

b) Reacció de Kedde

Es segueix la mateixa tócnica que a la prova anterior, peró
utilitzant el reactiu de Kedde (solució a 1'1$ de dinitrobenzó en

alcohol de 962) en el lloc del de Baljet. En cas positiu es pro-

dueix -una coloració vermell-pórpra molt estable.

c) Reacció de Raymond-Marthoud

Es realitza igual que les dues anteriors, peró usant el reac
tiu de Raymond-Marthoud, que es una solució a 1'1$ de m-dinitro-
benzó en alcohol de 962. En cas positiu apareix coloració violó,-
cia efímerao

IIIo4a2.- Reaccions degudes al.desoxisucres: reacció de Keller-
Killiani.

El reactiu de Keller-Killiani (anomenat també de Laffon),
consta de dues parts:

- Part I:

FeCl^ al 10$ 0,3 mi
• Acid acótic 50 mi

- Part II:

FeCl3 0,3 mi

H2S04 50 mi
A un mi de solució cloroformo-etanólica s'afegeixen unes go

tes de la part I del reactiu de Keller-Killiani. Es barreja i
s'afegeix acuradament la part II de l'esmentat reactiu de manera

que quedin dues capes. En cas positiu es produeix coloració blava
a la capa acética.

III.4o3.- Reaccions degudes al nueli esteroidic: reacció de Lie-

berman-Bouchard.

A 1 mi de solució extractiva s'afegeixen 0,5 mi d'anhídrid
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acátic i 1 gota d'ácid sulfúric concentrat. En cas positiu es pro

dueix coloració violeta en el punt de contacte de la gota d'ácid
sulfúric amb l'anhídrid acátic.

III.4.4o- Resultáis

Les cinc proves descrites anterioxment han resultat negati-
ves; podem concloure per tant l'absáncia d'heterósids cardiotbnics
de nucli cardenMid a les fulles de Salvia verbenaca L.

III.5.- INVESTIGACIÓ DE DERIVATS QUINONICS

Els derivats quinbnics lliures donen coloració vermellosa en

presencia d'un álcali (reacció de Bomtráeger). Per a la investí
gació deis combinats cal un alliberament previ.

III.5.1,- Derivats quinónics lliures.

Es deixen en contacte durant unes hores, agitant de tant en

tant, 2- g de pólvores amb 15 mi de benzb en un tub d'assaig gran.

Es filtra per paper i al filtrat s'afegeixen 2 mi de solució d'amo
níac al 50$ en aigua. S'agita, es deixa reposar i s'observa la co

loració de la capa aquosa.

Resultat: negatiu.

III.5o2.- Derivatá quinónics combinats.

El marc de l'extracció anterior es bull a reflux durant 3 ho

res amb 50 mi de H2SO4. al 10$. Un cop fred, s'agita amb 15 mi de'
benzá' i es filtra. Es separa la fase orgánica del filtrat, a la
qual s'addicionen 2 mi d'amoníac al 50$, amb agitació, i s'obser
va la coloració de la fa3e aquosa.

Resultat: negatiu.

III.6.- INVESTIGACIÓ DE SAPONINES

a) Determinació de 1'índex d'espuma.
En un erlenmeyer es posen 1 g de pólvores i 100 mi d'aigua

destil*lada i es porta a ebullició moderada durant mitja hora.
Després es filtra, es refreda,.es neutralitza amb una gota de so_
lució, de carbonat sbdic a 1'1$, i es porta a 100_ml en matrás af£
rat, obtenint així un deeuit a 1'1$.



En 10 tubs d'assaig de 16 cm, de llargada per 16 mm d’ampia
da es.disposen successivament 1,2,3,... fins a 10 ml.de decuit
i s'enrasen a 10 mi.amb aigua destil*lada. S'agita cada tub en

sentit longitudinal, durant 15 s.a rao de 2 agitacions/s. Des-
prés de deixar reposar 15 minuts, es llegeix.

L'índex d'espuma és la dilució de droga existent en el tub
en el que 1*espuma assoleix 1 cm d'alQária.

. 1.000
Index d'espuma.= — ■ —

X

on X son els mi de decuit a 1'1$ que s'havien posat al tub de le_c
tura.

Resultat: índex d'espuma inferior a 100, ja que en tots els
tubs l'algada de 1'espuma és inferior a 1 cm.

b) Reacció de Rosoli

Es tracten 10.g de droga finament polvoritzada amb áter de
petroli en Soxhlet, fins que sifoni líquid incolor.

El marc s'extreu durant diverses hores amb alcohol de 60^.

Es filtra i_es concentra la solució hidroalcohólica en rotavapor
fins a 5 mi.

En una cápsula de porcellana es col«loca 1 mi de líquid ex-
tractiu i s'addicionen 10 gotes d’ácid sulfúric concentrat. En
cas positiu apareix coloració vermella o violácia.

Resultat: negatiu.

c) Reacció de Lafon

En una cápsula de porcellana es col loquen successivament
3 mi del concentrat obtingut a l'apartat anterior, 1 mi d'etanol:
ácid sulfúric (1:-1) i 2 gotes de solució de clorur fárric. En pr¿
séncia de saponines apareix una coloració groga i després violá-
cia„

Resultat: negatiu.

III.7.- INVESTIGACIO D'ACIDS FENOLS

S*estudien, igual que la resta de compostos fenólics a in-
vestigar (antocianes, leucoantocianes, flavonoides i tanins), en
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un infús al 5tf° ¿e les fulles seques segons la FARMACOPEA ESPANYO
LA (IX edició,. 1954).

A la FIGURA III-1 s'il»lustra el procés extractiu seguit amb
1'infús per a poder separar els ácids fenols lliures deis combi-
nats i s*indiquen els extractes en els quals s'iian investigat.

Infús 5/¿

Evaporado
en rotava-

por

Hidrólisi ácida

H2SO4 10$, ebullicio durant
uns minuts

<1

Residu sec

Etanol

Solució etanblica
d'á,cids fenols.

INVESTIGACI(5 D' AC .
FENOLS LLIURES '

Fase aq. bidrolitzada

Evaporado en
rotavapor

11

Residu sec

Etanol

9
Solució etanblica d'ácids
fenols.
INVESTIGACIO D'ACIDS FENOLS
COMBINAIS.

FIGURA III-1: Procés extractiu seguit per a la investigado
d’kcids fenols.



Els extractes obtinguts es cromatografien enfront de pa-

trons en capa fina de cel lulosa eluint amb ácid acbtic al 6$.
Els cromatogrames s'observen a la litan ultravioleta i es reve-

len per polvorització amb ^-nitroanilina diazotada ( de prepa-
ració extemporánia: 2 mi de g-nitroanilina al 0,5$ en HC1 2N +
3-5 gotes de nitrit sbdic al 5$ + 8 mi d'acetat sbdic al 20$)
Aquest revelador produeix coloracions diferent segons la natur-
ralesa de l'ácid fenol, que es modifiquen per una posterior pol
vorització amb carbonat sbdic al 5$.

Resultat: es dedueix la presbncia a les fulles estudiades
de diversos ácids fenols, tant en estat lliure com combinat, i
entre els darrers, d'aquesta primera apreciació, es pot deduir
1'existencia d'ácid cafbic.

III.8.- INVESTIGAClO D'ARTOCIANES

En cas positiu, 1* addi ció de 2 mi d'ácid clorhídric concen

trat a 5 mi de l'infús, fa virar el color d'aquest a rosa in-'
tens o roig-taronja. L'agitado amb una petita quantitat' d'al-
cohol isoamílic passa el color a la, fase alcohólica, on és de
mes fácil apreciació. La posterior addició d'amoníac fa virar
el color a blau.

Resultat: negatiu.111.9.- INVESTISACIO DE LEUCOANTOCIARES

Els leucoantocianes escalfats en medi ácid mineral i en

presbncia de l'oxigen de'l’aire, s'oxiden &. antocianes, els
quals donen color vermell degut al medi ácid. Per addició
d'amoníac el color vira a blau.

A uns 5 mi de l'infús s'addicionen 2 mi d'alcohol:HC1

(1:1) i es mantenen al bany maria bullent durant 15 minuts,
amb agitado freqüent, i s' observa si es produeix o no la co-

loració indicada.

Resultat: negatiu.
i111.10.- INVESTIGACIO DE ELAVONOIDES

a) Reacció de la Cianidina

A 2 mi de l'infús s'addicionen 2 mi d'alcohol:HCl (1:1) i



•una fio es de magnesi. Es produeix hidrogen naixent que redueix,
si son presenta a l'infús, els flavonoides a antocianidiñes,
les quals doneii diverses coloracions ’segons el flavonoide de
procedencia; taronja (flavones), vermella (flavonolá), violá-

i

cia (flavanones). L'agitació amb alcohol isoamílic permet apre
ciar molt millor la coloració.

Resultat: positiu.

b) Reacció de Constantinescu

Els flavonoides formen amb l'alumini quelats fluorescents
a la llum ultravioleta i sovint colorejats al visible.

A 1 mi d'infús s'addicionen 2 gotes de solució d'acetat
sbdic al 101o i 2 gotes de -AICI3 al 2$ en etanol. S*observa a la
llum ultravioleta (366 nm) i al visible.

Resultat: positiu.

III.11.- INVESTIGAClO DE TANINS

III.11.10- Reaccions generáis

a) Reacció amb la quinina

Les d'alcaloides precipiten els tanins per formació de com

plexos insolubleso
S'afegeixen 2 mi de solució de sulfat de quinina al 0,5Í°

a 5 mi de l'infús al 5 Í° preparat a partir de'les fulles segons

F.E0 IX. 1
Resultat: aparició d'un precipitat.

/

b) Reacció amb l'acetat de zenc amoniacal

El reactiu consta de 2,7 g d'acetat de zenc i 8 mi d'amo-
níac concentrat portats conjuntament a 100 mi amb aigua destil-
lada.

A 5 mi de l'infús s'afegeixen 2 mi de reactiu i s*observa
si es forma o no precipitat.

Resultat: aparició d'un precipitat
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IIIo11.2.- Reacciong de Aiferenciació
i

a) Reacció del Clorur de Perro (III)

Es deixen relliscar per les parets d'un tub d'assaig que

conté 5 mi d'infus, unes gotes de solució de FeCl^ a 1'1$.
La reacció és positiva també amb altfes substancies polifenb-
liques, peró els tanins liidrolitzables donen coloració blava

fosca, mentre que els condensáis la donen verda fosca.
Resultat: coloració blau-verdosa fosca.

b) Prova del reactiu d'Stiasny

Aquest reactiu és una solució al 30$ d'&cid clorhídric en

una solució de formol al 30$. El reactiu d'Stiasny dona un pre

cipitat vermellós amb tanins condensáis i catequines lliures.
S'addi donen 15 mi de reactiu a 5 mi d'infús i es porten

en tub d'assaig tapat amb coto al bany maria, a una temperatura
inferior a la d'ebullició, durant mitja hora.

Resultat:formació d'un precipitat floculós de color verme

líos»

c) Reacció amb aigua de brom

El Br forma.derivats bromats insolubles amb els tanins

condénsate, no amb els liidrolitzables.
S'afegeixen 2 o 3 gotes d'&cid acfetic glacial a 5 mi d'in

fús i després, gota a gota, aigua saturada de brom preparada
recentment.

Resultat: positiu.

d) Reacció de l'acetat de plom acfetic.

L'acetat de plom precipita tant tanins liidrolitzables com

conderísats. Si abans de la prova s'afegeix ácid acétic, aquest
impedeix la precipitado deis condensats, perb no la total o par

cial‘ deis hldrolitzabíes.
■ Resultats:l'addició d'acetat de plom a l'infús dona un pre

cipitat tant si s'ha afegit ácid ac&tic previament com si no
s'lia efectuat aquest pas. Axb indica la presada de tanins hi-
drolitzables.



e) Reaoció de l’ácid nitros

Aquesta prova és específica de tanins que contingui ácid
el lágic combinat.

A uns 5 mi d'infús s'afegeixen "unes gotes de solució aquo

sa de nitrit sbdic al 5Í° i alguries d’ácid clorhídric 0,1 N. La
reacció és positiva quan apareix un precipitat floculós.

Resultat: negatiu.

III012.- INVESTIGACIÓ D'ESSENCIA

S. verbenaca L. és una planta aromática, aixó fa pensar,

dones, 1'existencia en ella de' principia volátils. Malgrat tot,
amb les proves realitzades en fulles dessecades segons la'tác.-
nica indicada a continuació, no s'ha detectat la presencia en

elles de tais principis.
S'ha efectuat una hidrodestil«lacio de 50 g de fulles tros

sejades utilitzant l'aparell de destil*lacio que figura a la
Farmacopea Alemanya (VII edició) modificat per una disminució
del diámetre del tub graduat on es fa la lectura,, Aquesta mo-

dificació permet la valorado de l’essáncia en plantes de baix
contingut. Hem usat 1,2,3,4-tetrametilbenzol com a solvent de
retenció de l’essencia. La quantitat d’essencia s'obtéper dife
rencia de volums i el resultat s'expressa en mi d'essencia per

100 g de planta.
Resultat: no s'ba detectat variado de volum del 1,2,3,4-

tetrametilbenzol.

III.13.- INVESTIGACIÓ D'ALCALOIDES

III.13.1®- Extraoció

Per a evitar falses reaccions positives que es poden donar
per la investigado directa de les substancies alcaloídiques en

l'infús, hem utilitzat dos tipus d’extracció: peí métode d'Stass-
Otto i per acció del clorofoná en Soxhlet.

a) Métode d*Stass-Otto

Uus 10 g de pólvores de fulles seques s'embeuen amb 5 mi
d'amoníac al 50$ i es maceren durant 24 hores amb 100 mi d’áter:
cloroform (3:1) en matrás tapat i agitant freqüentment. Es fil-
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-fcra i el filtrat s'extreu 3 vegades amb 10 mi d'ácid sulfúric
al 5cada vegada. Sobre la fase aquosa es realitzen les reac

cions d> identificado que s'expliquen a l’apartat III.13.2.
/

b) Extracció clorofbrmica en Soxhlet

Uns 10 g de pblvores s’embeuen amb 5 mi d'amoníac al 50^
i es sotmeten a extracció clorofbrmica en Soxhlet durant 4 lio-

res. El líquid obtingut s'extreu 3 vegades amb 100 mi de HC1 al
5io cada vegada. Sobre la faée aquosa rentada amb cloroform s'a-

pliquen les reaecions d'identificado.111.13.2.- Identificació
En tubs d'assaig de petit dibmetre es col«loquen petites

part al»líquotes deis líquids ácids obtinguts segons s'ha expli
cat a l'apartat anterior i s'afegeixen 2 o 3 gotes deis reac-

tius de precipitació següents:

a) Reactiu de Mayer: solucíó de iodo-mercuriat potéissic. En cas

positiu dona precipitats blanc-groguencs.

b) Reactiu de Dragendorff: solució de iodo-bismutat potb.ssic.
Dona precipitats taronja-vermellosos en cas positiu.

c) Reactiu de Bouchardat: solució iodo-iodurada, que en presbn
cia d'alcaloides' produeix precipitats marronosos.111.13.3.- Resultats obtinguts

Les tres reaccións utilitzades han donat, en els dos ti-
pus d'extractes assajats, resultats negatius.

III.14.- RESUM DSLS RESULTATS OBTINGUTS A L'SCREENING FITOQUÍ
MIC REALITZAT A LES BULLES DE S. verbenaca L.

Els resultats obtinguts s'han disposat a la TAULÁ III-1.
D'ella es deduéix que els compostos químics predominants són
els de carácter fenblic.
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TAULA III—1: Resum deis resultats obtinguts e l'screening fi—
toquímic realitzat a les fullea dessecades de S».
yerbenaca L.

Grups química
Presencia
Absbncia

Glúcids
Sucres reductors

Mucílags
+

+

Heterbsids cianogenbtics -

Heterbsids cardiotbnics (cardenólids) ’

-

Deriváis quinbnics
Lliures

Combináis

Saponines —

Acids fenols
Lliures

Combináis

+

+

Ar.to cianes -

Leucoantocianes -

Flavonoides 4*

Tanins

Hidroliizables

Amb ácid el.lb.gic
combinat

Condensáis

+

+

Essbncia —

Alcaloides —

+ = presencia - = absbncia



IV.- INTRODUCCIQ AI CONEIXEMENT DEIS

COMPOSTOS FLAVONICS.1.- Introduccié.2.- Classificació i relacié amb altres

compostos fenblics.
3Propietats físico-químiques.
4.- Biosíntesi.
5o- Estat in vivo deis flavonoides i

distribució natural.6.- Funciona biolbgiques.7.- Interés quimiotaxonbmic i filogenb
tic.8.- Interés farmacológico
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IV.1.- INTROPUCCIÓ

Els flavonoides sc5n compostos fenblics caracteritzats per

una estructura Cg-C^-Cg, que' consta de dos anells benzánics
units per un pont de 3 átoms de carbonio 1'estructura básica
podem considerar que correspon a un fenilcromane (FIGURA IV-1),
la variabilitat de 1'heterocicle G de la qual dona lloc ais di
versos grups de flavonoides i que.ell mateix pot presentar-se
obert, com es el cas, per exemple,de les xalcones.

3'

FIGURA IV-1: Estructura del 2-fenilcro-

mane (2-fenilbenzodih.idro-
pirane)•

IV»2o- CLASSIFICACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES COMPOSTOS FENOLICS

La classificació deis compostos flavbnics es pot fer se'

gons la naturalesa de l'element C3 i el carácter monomáric o
dimáric del compost, de íla següent manera (MARTÍNEZ - VERGES,
1980):
A) Flavonoides amb tres cicles hexagonals

1) Monomárics ’ '

a) Tipus 2-arilcromane
- Flavones

- Flavonols

- Antocianidines

- Desoxiantocianidines
- Leucoantocianidiñes (flavan-3,4-cliols)
- Flavanones (dihidroflaVones)
- Flavanonols (dihidroflavonols)
- Flavan-3-ols (catequines i epicatequines)
- C-glicosilflavonoides
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b) Tipus 3-arilcromane: isoflavonoides
2) Dimbrics: ‘biflavonoid.es

B) Plavonoid.es amb dos cicles hexagonals
- Xalcones

- Dihidroxalcones

- Aurones

A la FIGURA IV-2 es poden observar les estructures deis
grups esmentats anteriormento

A mes existeixen una sbrie d'estructures polifenbliques
relacionades o derivades de les anteriors com son estilbens,

dihidroestilbens, flavonoides prenilats, C-benzilflavonoides,
flavonoides amb estructura del trifenilmetb,, flavanolignans i
neoflavonoides, terme introduit per Swain que aglomera estruc-
tures de tipus 4-arilcromane, com dalbergiones i 3>3-diaripro-
pens (FIGURA IV-3).

Totes aqüestes estructures apareixen a la natura més o

menys bidroxilades, perb, malgrat que no sembla baver-bi cap

posicio que'biolbgicament tingui vetada la hidroxilació, cal r£
marcar que les.que més freqüentment la presenten son la 5 i la
7 de l'anell A, la qual cosa té una justificado des d’un punt
de vista biogenbtic, com es veurá a l'apartat IV-4»

Encara que flavonoides lato sensu inclou totes les estru^
tures descrites anteriorment, stricto sensu designa els compos
tos que porten una fundó cetbnica a la posició 4.

Des.d'un punt de vista biosintbtic (veure apartat IV-4)
els flavonoides ,están relacionats amb els fenols policbtids i
amb els derivats de.l'bcid siquímic amb estructura Cg-C^.

Per altra part, la condensació de molbcules de determinats
grups de flavonoides dona lloc ais tanins.

Segons MASQUELIER et al. (1979a i 1979b), caldria separar
de 1'h.eterogeni grup deis flavonoides, per les seves particulars
característiques químiques i farmacológiques, els derivats del
flavan-3-ol (catequines i leucoantodanés) i formar amb ells i
les substancies resultants de la seva condensació (dímers i po

límers fins ais tanins condensats) un nou grup que anomenen Pie-

nogenols (és a dir, generadors de formes condénsales),. la carac:

terística química primordial deis quals seria la seva natural
tendencia a la polimerització.
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C -glicos¡l fia vones
( R-j i/o /?2 restes gluc¡diques

R

-OH

~H

H R

L eucoantocianidines
(fia van-3,4-dioís)
Flavan-3-ols (catequines i
epicatecjuines)

Isoflavones

FIGURA. IV-2: Classes de flavonoides.
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Estilbens Dihidroestilbens

(ej.: rubraflavo na B)

Flavonoides amb estructura
del trifenilmeta (ej: melaner—
vina).

Dalbergiones

C-benzilflavonoides
(ej.: uva retina)

4-arilcromona

3t3- diari(propens

FIGURA IV-3:Estructures relacionadles amb els flavo-

noides.
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P

FIGURA IV-4-: Diagrama de les relaciona entre flavans
i tanins (veure explicado al text).

JACQUEMIN ('1971), en canvi proposa el diagrama de la FIGU
RA IV-4 per a veure les analogies i diferencies entre tanins i
flavans (flavonoides sense.grup cetbnic en 4 1 l'enllag entre
els carbonis 2 i 3 saturat, on están inclosos, per tant, cate-
quines i leucoantocianea).

La línia continua engloba el conjunt deis tanins. La corba
discontinua de ratlles engloba el conjunt deis flavans. L1Ínter
secció de les dues corbes anteriora dona la figura ABF, que re-

presenta els tanins condensáis, el pes molecular deis quals és
compras entre 500 i 3000. L'área delimitada per la figura HAB
representa els tanins hidrolitzables. El conjunt F-jMN represen-
ta els flavan-3-ols (catetquines + tanins catbquics), mentre que

el F£MN representa els flavan-3,4-diols (leucoantocianes).
Les árees F-jAD i F2BC representen els flavans monbmers-,

amb un pes molecular que se sitúa ais voltants de 300. Aqüestes
substancies no tenen capacitat d'assaonar la pell.

FDC representa els biflavans, resultants de la combinado
d'un monbmer leucoantocibnic i un monbmer catbquic. Presenten

ja lleugeres propietats assaonadores de la pell„
Per últim, la figura PMN que se sitúa en un pía perpendi-

cular a les árees comentades anteriorment representa els flobá
fens. Están mes polimeritzats que els tanins condensáis, tenen
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un pes molecular superior a 30Ó0, son insoluoles en aigua i no

presenten propietats tániques.

IV.3.- PROPIETATS FlSICO-QUlMIQUES

Les propietats físico-químiques deis flavonoides que tenen
interés per al seu estudi fitoquímic es poden resumir en els se

güents punts:

a) La preséncia freqüent de grups hidroxílics explica la seva

solubilitat en aigua i solvents orgánics polars. A mesura que

augmenta la metilació d'aquests grups en aglicons, ho fa tam-
bé la solubilitat de la molécula en solvent orgánics apolars,
com és el cas, per exemple, de la 5-hidroxi-7,4'-dimetoxifla-
vona o de la salvigenina (5-h.idroxi-ó,7>4'-trimetoxiflávona).

b) El carácter fenélic d'alguns hidréxils en produeix la ionit-
zació quan la molécula és en preséncia de bases. La ionitza-
cié provocada per l'amoníac, per exemple, es reflecteix en un

canyi de coloracio a la llum visible i/o la producció de de-
terminades fluorescéncies a la llum ultravioleta; aixé és útil
en el revelat deis cromatogrames (FIGURA IV-5). '

Invisible o groe pál»lid Groe intens a la llum vi-
a la llum visible. Fluo- sible. Flúorescéncia gro-
rescéncia violácia fosca ■ ga a la llum ultravioleta,
a la llum ultrvioleta.

FIGURA IV-5: Ionització d'liidréxils fénélics deis

flavonoides per aceió de l'amoníac.c)La preséncia de sistemes aromática de dobles enllagos conju
gats fa que tinguin intenses bandea d'absorció a la regió ul
travioleta de l'espectreo
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d) Alguns grups estructuráis deis flavonoides (veure FIGURA IV-6)
presenten la capacitat de formar quelats amb alguns metalls,
principalment Pe (en forma de FeCl^), Al (en forma de AlCl^)
i Pb (en forma d’acetat de plom).

FIGURA IV-6: Grups estructuráis formadors de quelats
ais flavonoides.

La quelació provoca canvis de color a la llum visible
o de fluorescencia a la llum ultravioleta; aixó té interés
en el revelat deis cromatogrames, l'análisi espectrofotomé-
trica de 1'estructura deis flavonoides, la seva quantifica-
ció, i des d'un punt de vista fisiológic en la pigmentació
i co-pigmentació deis vegetáis (cfr. secció IV.6).

e) Els flavonoides son estructures fácilment oxidables, aixb fa
que calgui evitar l'exposició a la llm (car hi lia possibili-
tat de fotooxidacions) i el contacte amb substancies formado-
res de radicáis lliures com son els metalls. Si no es prenen

precaucions d'aquest tipus poden donar-se polimeritzacions.
Aquesta propietat deis flavonoides lia permés la seva uti

lització industrial com a antioxidants.
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IV.4.- BIOSlNTESI

Els flavonoides tenen un metabolisme molt actiu i está ac

tualment comprovat que no son productes fináis sino que están
sotmesos a vies catabóliques que els porten a la formació d'al
tres polifenols o bé els retomen al metabolisme primari (del
qual provenen com veurem mes endavant) fins a participar en els

processos respiratoris de la planta. Malgrat tot, sembla que la
seva contribució al balang energétic del vegetal és ménysprea-»
ble,

Quant a la seva biogénesi, que té lloc en cloróplasts i
etioplasts (després passen a vacuoles on s'emmagatzemen), cal
indicar en primer lloc la diferent procedencia deis dos nuclis
aromátics: mentre l'anell A prové de la condensació de tres ele
ments dicarbonats per la via deis policétids, l'anell B i el
pont d'unió tricarbonat tenen el seu origen en -una unitat fenil
propanoide procedent de la via de l'ácid siquímic. En ultim ter

me, 1'origen biosintétic deis flavonoides és ais sucres, la de-
gradació deis quals proporciona per una part les unitats acetil
que formaran l'anell A i per l'altra el fosfoenolpiruvat i l'e-
ritrosa-4-fosfat que es condensen i donen l'ácid siquímic, que

es transforma, prévia addició d'una nova molécula de fosfoenol-
piruvat, en jo-cumaril-CoA, precursor de l'anell B. A les FIGU-11
RES IV-7, IV-8 i IV-9 s'il*lustra el que s'acaba d'explicar
(HAHLBROCK & GRISEBACH, 1975; STRYER, 1976; MANN, 1980).

En un principi es pensá, i així es troba encara, per exem-*
pie, a.la revisió de RZADKOWSKA-BODALSKA & OLECHNOWICZ-STEPIEN
(1973)» que el primer flavonoide format a'partir de la condensa
ció de 3 malonil-CoA i un £-cumaril-CoA era tina xalcona. HAHL- 1
BROCK & GRISEBACH (1975) insinuaren ja la possibilitat que el
primer producte fos una flavanona. Foren, perá, KREUZA1ER &
HALHBROCK (1975) qui a partir de cultius 300 vegades enriquits
en sintetasa i sense isomerasa demostraren que el primer flavo
noide format és una flavanona. I'enzim que actúa és dones una

flavanona-sintetasa i no una xalcona-sintetasa com s'havia pen

sat en un principi. Posteriorment la flavanona s'isomeritza a
xalcona grácies a una flavanona-xalcona isomerasa (FIGURA IV-9)«
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A partir d'aquest equilibri es produeixen les derivacions
cap a les diverses classes de flavonoides tal com s'indica ais

esquemes de la FIGURA IV-10 (RJBEREAU-GAYON, 1968; RZADKOWSKA-
BODALSKA & OLECHNOWICZ-STEPIEN, 1973; HASLAM, 1975; HAHLBROCK
& GRISEBACH, 1975).

Ácid siauímic

FIGURA IV-7: Formado de l'ácid siquímic



ATP ADP
^ 7-

COOH COOH
*

- jfl; ©o*^y^>>ní*c«2
OH Icoo/y

/\c/'d siquímic

0

h^Cq^c^c^-co-oooh

H® OH

'A cid prefrknic

OH I
_COOH

Acid cortsmic

Transaminació
reductora

p-cumaril-CoA

FIGURA IV-8: Formado del p-cumaril-CoA a partir de
l'ácid siquímic.
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Llegenda:
ACH: Acid cinnkmic-4-h.idroxilasa
FH: Fenilalaninahidroxilasa

PAL: Fenilalaninaamonioliasa

TAL: Tirosinaamonioliasa

FIGURA IV-8 (continuació)

3 CoASH . Acetil-CoA

Flavanona
sin te tasa

FIGURA IV-9: Biosíntesi de flavanona i xalcona.



Antocianidines Catequines
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OH

FIGURA IV-10: Rutes Uiosint&tiques proposades per a les
principáis classes de flavonoides®
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FIGURA IV-10 . (continuado)
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Un, cop formada 1'estructura "básica C-j^, posteriora liidroxi
lacions, metilacions, 0- o C-glicosidacions, etc... proporcionen
al flavonoide la seva estructura definitiva.

Amb el que s'ha vist fins ara es compran que el patró b&sic
d'liidroxilació a l'anell A sigui 1 5,7-dih.idroxilació<, Les iiidro
xilacions en altres posicions, malgrat que son possibles, están
desafavorides per l'efecte orientador que exerceixen els hidróí-
xils en 5 i 7» Els enzima responsables de les liidroxi lacions por

ten Cu i s'anomenen fenolases.

Quant a la hidroxilació de l^anell B, s'ha vist en estudis
amb antocianes, que l'&cid cinnámic és millor precursor que el
siquímic per a antocianidiñes mono i dihidroxilades a l'anell
B, mentre que l'&cid siquímic es el millor precursor per a anto
cianes trihidroxilats0 Aixó fa pensar en la possible existencia
de •mecanismes pa'rticulars que puguin portar a la biosíntesi
d'antocianes trihidróxilats a l'anell B a partir de l'&cid si—
químic, sense passar per l'&cid cirmAmic (RIBEREAU-GAYON, 1968).
Sembla que la bidroxilació a la posició 4' és anterior a la for-
mació de l'esquelet C-j^, mentre que la introducció d'un segon
hidróxil a la posició 3' , es dona a posteriori. Quant a la tri-
bidroxilació sembla que va lligada a la fixació d'un hidróxil
suplementari per part del siquímic.

La metilació deis hidróxils té lloc gr&cies a la participa
ció d*O-metiltransferases en les que 1'S-adenosilmetionina ac-

tua com a grup donador de radicáis metil. Treballs de BRUNET &
IBRAHIM (1980) sobre Citrus mitis semblen evidenciar l?existén
cia d'un complex multienzimátic compost per orto, meta, para i
3-0-metiltransferases que actuarien en una seqü&ncia determina
da d'O-metilacions.

Segons COLLINS et_al. (1981), DE LUCA et al. (1982) i IBRA.
HIM et al. (1982), també a Claris osplenium americanum Schwein ex

Hooker la succesiva O-metilació sembla ser catalitzada per un

nombre d'0-metiltransíerases altament coordinades i pot accep-

tar-se 1'existencia 'intermediaria parcialment metilats en les
vies cap a metilacion$ complexes. S-'ha pogut aillar, per exem-

pie, una 3-0-metiltransferasa de C. americanum (pes molecular
65.000 daltons), que té un pH bptim d'actuado entre 7,5 i 8,5,
precisa Mg++ i presenta una estricta estereoespecificitat cap
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ÜDP-Glucosa

OH

3‘Triglucosil-c a mpferol

FIGURA IV-11: Ruta biosintética proposada per al 3-triglu-
cosil-campferol a Pisum sativum L. var alas-
ka.



a la quercetina (no actúa sobre luteolina, apigenina, altres
flavonols ni fenilpropanoid.es), i per aixó ha estat anomenada
quercetin-3-O-raetiltransferasa.

La unió a sucres per enlla50S_éter o bé C-C, dona respecti
vament O-heterósids.i C-heterósids. Es pot admetre que en el
cas deis antocianes, la primera molécula glucídica unida a la
posició 3 es fixa abans de.l'aparició de l'antocianid'na com a

tal, naturalment inestable, que queda així estabilitzada (RIBE
REAU-GAYON, 1968).

En general les molécules glucídiques son transportadas uní
des a UDP, i després transferides en un procés per glucosil-
transferases. En recents estudis sobre la biosíntesi de trigli
cósids de flavonols a Pisum sativum L. var. alaska, JOURDAN &
MANSELL (1982) observen 1'existencia de tres glucosiltransfera-
ses altament especifiques, cadascuna de les quals catalitzaria
la unió d'una nova molécula glucídica en la biosíntesi del tri
glicósid. Així proposen 1'esquema biosintétic de la FIGURA IV-11
per a la formació del 3-triglucosil-campferol a Pisum sativum L.
var. alaska.

IVo5ESTAT IN VIVO DELS FLAVONOIDES I DISTRIBUCIÓ NATURAL

A la planta fresca, els flavonoides poden trobar-se com a

aglicó lliure, perb majoritáriament es troben en forma d'hete-
rbsid, és a dir, l'aglicó s'uneix amo mes sucres per mitjá
d'una funció bter (O-heterósids) o bé per un enllag C-C (C-he-
terósids). La mió a sucres augmenta la hidrosolubilitat de les
mol&cules flavbniques, que sovint s'emmagatzemen ais vacuols.

Els animáis no tenen capacitat per a la síntesi de molbcu
les flavbniques. Quant al regne vegetal aquest tipus d'estruc-
tures no hi són anárquicament distribuides, sinó que són absents
d’organismes procarionts (bacteris i cianofícees), n'hi ha algu
nes cites a fongs, i es presenten freqüentment en eucarionts f£
tosint&tics com algues (només en Chlorophyta), briófits i, prin
cipalment, traqueófits.
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Peí que respecta a la situado deis flavonoides ais diver-
sos brgans de les plantes superiors, cal assenyalar que tots en

poden contenir en mes o menys proporció. Els antocianes es lo-
calitzen especialment en flors, fruits i fulles, mentre que fia

vones, flavonols i flavanones no se sitúen a cap teixit parti-
cular.

IV.6.- FUNCIONS BIOLDGIQUES

Els flavonoides son substancies procedents del metabolis-
me secundari de les plantes. Ara bé, no son productes fináis de
metabolisme, ja que s'ha comprovat que existeixen vies de degra
dació, que, estudiades per a les catequines, s'ha vist que po--

den arribar, en darrer terme, a la formado de sucres. No están
encara del tot aclarides les funcions biolbgiques deis compostos

flavbnics; tot seguit, perb, fem un resum de les principáis que

se'ls atribueixen.

a) Fundó pigmentaria
Els colors de les plantes i més de determináis brgans están

estretament lligats al contingut en compostos flavbnics. Els co

lors groes, crema i marfil son sovint relacionats amb la presbn
cia d'aurones, flavones, flavonols i xalcones; mentre que els
antocianes son els responsables deis cplors taronja, escarlata,
marró, malva, blau, magenta i negre.

Segons'BATE-SMITH (1964), les tonalitats de les coloracions
de certes flors són atribuibles primordialment a fenbmens. de co-

pigmentado amb tanins hidrolitzables i altres flavonoides entre

els quals hi hauria els flavonols (ASEN et al., 1972). Per altra

part, sembla que la formado de quelats amb metalls pot ser tam-
bé un factor determinant de la tonalitat que aquest tipus de
substancies proporcionen ais brgans que els contenen.

On és més important la fundó pigmentaria deis flavonoides
és en flors i fruits, per l'efecte d'atracció d'agents zoopoli-
nitzadors i zoodispersors que comporta.

r
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b) Interés en la captació fotosintética de la llum
'Aquest es deriva de la participado deis compostos flavó—

nics a la gran antena col»lectora d'energia llumínica que acom

panya els fotosistemes i que permet un aprofitament espectral
molt més ampli, ja que abscrbeixen a longituds d'ona forga mes

curtes ( i per tant més energétiques ) que els pugments cloro-
fíl lies. L'energia captada és després canalitzada fins ais sis
temes fotoreaccionants.

c) Execte protector sobre els fotosistemes
El fet que els flavonoides captin longituds d'ona molt ener

gbtiques i n'impedeixin així l'arribada directa ais sistemes fo
toreactius, pot significar una mesura protectora contra la des
trucció deis fotosistémes per acció de longituds d'ona molt cur

tes, com les ultravioletes.

d) Efecte antimutagénic
SWAIN (1975) proposá que els flavonoides podrien actuar com

a pantalla antiradiació -ultravioleta i prevenir així de mutagb
nesi o mort per dimeritzacio de timina a l'ADN, que presenta -un

máxim d'absorció a 260 nm, o bé de la possible fotooxidació de
coenzims com el NAD o NADP, que tenen un m&xim d'absorció cap a

340 nm. Cal recordar que glicoflavones com les derivades de l'a
pigenina máxims d'absorció a les regions 257-270nm i 335-349nm.

e) Efecte antioxidant
Es pot suposar que les propietats antioxidants deis flavo

noides que ja han estat comentades a l'apartat IV.3> siguin uti
litzades peí vegetal in vivo.

f) Efecte sobre la regulació del creixement
Sembla que.els flavonoides poden actuar sobre la regulació

del creixement per la seva acció sobre l'activitat de l'enzim
ácid indolac&tico-oxidasa, segons 1'esquema següent:

Activació del creixement Desactivació del creixement
t

IAA ■►IAA oxidat
IAA-oxidasa

3* ,4'-C)H)2”flavonoi(3-es4'-OH-flavonoide s
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Tenim així que les estructures amb 4'-OH a l’anell B poden
actuar desactivant el creixement, mentre que les 3,,4,-(0H)2 son
activadores.

g) Efecte sobre la resistencia a les malalties vegetáis
El carácter tbxic que en general tenen els compostos fenó.

lies sobre els microorganismes sembla que els confereix un pa-

per interessant en elsistema defensiu del vegetal contra les in
feccions.

IV.7.- INTERES QUIMI0TAXONOMIC I FILOGENETIC

Els flavonoides reuneixen totes les condicions que ha de
reunir un grup químic per a poder ser utilitzat amb finalitat
quimiotaxonómica; les podem sintetitzar en els següents punt
(Harbome, 1967, in MARTlNEZ-VERGES, 1980; RIBEREAU-GAYON, 1968):

a) No ésser constituents principáis deis vegetáis (en general no
tenen utilitat els productes procedents del metabolisme prima
ri) o

b) Compexitat química i variabilitat estructural.

c) Estabilitat fisiológica, és a dir que s'acumulin i intervin
guin de manera limitada en les reaccions metabóliques.

d) Amplia distribucio.

e) Fácil i rápida detecció i identificació.

D'entre els productes secundaria, a més deis flavonoides
tenen reconegut interés quimiotaxonómic les essóncies i els al
caloides, i PATUDIN et al.(1974) assenyalen també, concretament
per al gónere Salvia L., els derivats quinónics. Els darrers
grups químics presenten, peró, enfront deis flavonoides, el d_e
savantatge de la seva distribucio molt més restringida.

La contribucio deis flavonoides a 11establiment de les lí

nies filogenátiques ha estat efectiva grácies a l'estudi deis
esquemes biosintátics que els originen. A grans trets, la base
és l'acceptació que les plantes capaces de sintetitzar estructu
res situades en llocs més avanqats de les línies biogenátiques,
disposaran d’una superior i més complexa dotació enzimática.

En general s'ha observat que l'evolució comporta, quant ais
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compostos flav6ni.cs, un augment del nombre de classes de flavo
noides presenta a cada grup sistem&tic, i dins de cada classe
de flavonoides, una tendencia a 1*augment de la complexitat es

tructural en augmentar el grau evolutiu.
Acceptant que el grau evolutiu del carácters químics manté

una correlació amb el deis morfológica s'ha fet una classifica-
ció deis diversos tipus de flavonoides segons el seu estatus evo

lutiu (Harbome, 1967, in MARTlNEZ-VERG-ÉS, 1980):

a) Car&cters primitius:
- 3-de.soxiantocianidines
- flavonols

- leucoantocianidines

- xalcones, flavanones i dihidroxalcones
- flavonoides C-substituits en general, formado de biflavo-
noides.

b) Carácters avanqats:
1. Guany de mutacions:

- O-glicosidació complexa
- 6 i 8 bidroxilació
- 2' bidroxilació
- O-metilació
- oxidació de xalcones a aurones

- trihidroxilació a l'anell B de les antocianidiñes (en
flors).

2. Pórdua de mutacions:
- substitució de flavonols per flavones
- eliminado de leucoantocianidines

- eliminado de la trihidroxilació de l'anell B de flavo-

nols (en fulles).

c) Carácters alllats:
- substitució d'antocianidines per betacianines.
- desplagament de l'anell B deis flavonoides de la posició

2 a la 3 (síntesi d'isoflavones).
- eliminado de l'hidróxil de la posició 5»
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IV.8.- INTERÉS FARMACOLOGIC

La diversitat estructural deis flavonoides comporat una in
teressant variabilitat en el seu comportament farmacolbgic.

Des d'un punt de vista fármacocinbtic, a partir d'estudis
en animáis i homes, s'ha observat que, per via digestiva, men-

tre que flavones, flavanones i xalcones donen una biodisponibi
litat mediocre o nul»la, les catequines i altres estructures d_e
rivades presenten una bona absorció (MASQUELIER et al., 1979a).

Quant a la toxicitat, diversos autors han assenyalat efe_c
tes mutagbnics per a alguns flavonoides, que és presenten en un

grau superior a la quercetina. No s'han trobat, perb, aquests
efectes en els derivats del flavan-3-ol i alguns autors (MacGre
gor & Jurd, 1978, in MASQUELIER .et al., 1979b) creuen que el
doble enllaq entre els carbonis 2 i 3 i 1' existencia d'un grup

carbonil a la posició 4 son les característiques estructuráis
essencials que confereixen poder mutagbnic ais flavonoides. que
les contenen.

Malgrat tot, s'han descrit diverses accions farmaeolbgi-
ques útils per a l'home. Són les següents:

a) Acció antihepatotbxica

El cas mes estudiat és el de 1'aplicado de la silimarina
com a antídot de 1'intoxicado per fal»loidina (VOGEL, 1968;
VOGEL & TEMME, 1969; PARIS et al., 1975). La fal.loidina des-
trueix el teixit hepátic. Segons VOGEL et al. (1974), la silima
riña actúa a nivell de membrana deis hepatbcit per competicié
amb la fal.loidina.

b) Anticancerígena

KUPCHAN et al. (1969) cercant anticancerígena d'origen ve

getal detectaren aetivitat reproductible contra carcinomes de
nasofaringe humana portats a cultiu cel»lular, en flavonoides
altament substituits de diverses espacies del gfenere Eupatorium.

c) Colerbtica

LALLEMENT-GUILBERT & BÉZANGER-BEAUQUESNE (1970) assenyalen
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aquesta propietat i la utilitat deis flavonoides en les afee—
cions de les vies biliars.

d) Antiarrítmica

Segons PETKOV & MAULOV (1973) els flavonoides son els que

confereixen acció antiarrítmica a les summitats de Crataegus

oxyacanta L., i ZHANG et al. (1979) assenyalen per al total de
les flavones de Sophora flavescens Ait., acció inhibidora de la
fibrilació ventricular induxda per cloroform en ratolins, així
com un efecte negatiu sobre el dromotropisme, cronotropisme i
automatisme del cor en rates.

e) Antihemomágica

Es fonamenta en 1'acció vitamínica P per la qual alguns
flavonoides augmenten la resistencia capil»lar.

f) Antimicrobiana i antifúngica

Ja s*ha esmentat (secció IV.6) el possible paper biol6gic
deis flavonoides contra la infecció de les plantes per rnicroor
ganismeSo HUFFORD & LASSWELL Jr. (1978), per exemple, han ob-
servat activitat antimicrobiana e dihidroxixalcones i flavano-

nes citot6xiqu.es C-benzilades procedents d1 Uvaria chamae P.Beauv.
S'han descrit, a mes, activitats antifúngiques en alguns

isoflavonoides (WONG, 1975).

g) Espasmolítica
EÍ poder espasmolític d'alguns flavonoides ha estat recone

gut per nombrosos autors„ H6*rhammer (1961) l'admet, per exemple,
per a l'apigenina, la luteolina i el luteolósid. Segons ell,
1'acció és essencialment musculótropa i els aglicons son mes ac

tius que els heterbsids.(LALLEMENT-GUILBERT & BÍZANGER-BEAUQUES
NE, 1970).

h) Antiinflamatbria

KALOSHINA et al.(1980) fan referencia a aquesta acció deis
flavonoides i YOIMES & SIEGERS (1981) assenyalen que flavonoides
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amb estructura comuna de 3' ,4'-dihidroxi produeixen una inhibi-
ció dosi-dependent de la peroxidació de lípids (entre ells l'O.-
cid araquidOnic) per una disminució del glutatió hepátic; aixb
explicarla la seva acció antiinflamatoria.

i) Estrogbnica

Aquesta acció es deu a algunes isoflavones i comporta una

disminució de la procreació del bestiar oví que pastura en camps

plantats amb lleguminoses que les contenen, com per exemple Tri-
folium pratense i T„ subterraneum.

j) Acció sobre enzims

110 et al.(1980) descriuen l'acció inhibidora d'alguns fia
vonoides com quercetina, rutina, hesperidina, 7-glucosil-luteo-
lina, miricetina, etc. sobre la fosfatasa alcalina.

S'ha observat també que alguns flavonoides inhibeixen la
síntesi de prostaglandines per acció sobre la prostaglandin-sin
tetasa (FIE3RICH & KOCH, 1979). Aixb pot teñir utilitat en pro-

cessos inflamatoris que sovint acompanyen a diverses afeccions
bepátiques„



Vo- METODOLOGIA DE LA RECERCA EXPERIMENTAL

DE FLAVONOIDES.1.- Extracció.2.- Aplicado de la cromatografía a l'aná-
lisi i purificació de flavonoides.3.- Determinado de punta de fusió.4.- Elucidada estructural de flavonoides

per espectroscbpia ultravioleta/visit>le.
5o- Análisi estructural de flavonoides per

espectrometría de masses.
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V.1.- EXTRACCIÓ

V.1.1.- Extraoció d»aglicons lliures

Es parteix de 5 g de pblvores que es tracten 3 vegades amb
100 mi de MeOH al 60%, durant 10 minuts cada vegada. L'extracte
hidrometañólie es filtra i es porta al rotavapor fins a elimina
cid del metanol. L'extracte aquós resultant es tracta dues vega

des amb 50 mi cadascuna d'bter de petroli 402-602 per a desen-
greixar. La fase aquosa s'extreu dues vegades amb 100 mi d'bter
etílic cada vegada. La fase etbria resultant es divideix en

dues parts iguals. La primera es tracta amb 25 - 50 mi de bi-
carbonat sbdic 0,5 M per a eliminar els ácids fenols, després
es renta amb aigua destil*lada i es concentra a residu se.c en

rotavapor prbvia eliminació de 1'aigua amb sulfat sbdic anbi-
dre. La segona es tracta directament amb sulfat sbdic anhidre
i es porta a residu sec. Els dos extractes secs obtinguts es

redissolen cadascun amb 5 mi de metanol. Aquest procés és esque

matitzat a la FIGURA .

Vo1.20- Extracció per bidrblisi beida

Es tracten 3 g de pólvores amb bter de petroli 402-602 en

Soxhlet durant 12 hores per a desengreixar. Les pólvores desen
greixades se sotmeten a una bidrblisi b,cida amb 150 mi d'ácid
clorhídric 2 N durant 45 minuts a 100 2C en bany maria per a

alliberar els aglicons deis'respectius beterbsids. L*extracte
hidrolitzat fred es porta junt amb les pólvores a embut de de—
cantaeió on es tracta 3 vegades amb 150 mi d'bter etílic cada
vegada. Les fases etbries reunides es renten amb aigua destiHa
da per a eliminar la resta d'ácid i es divideixen en dues parts
iguals, cadascuna de les quals es tracta de manera similar a com

s'ba fet per a 1’extracció d’aglicons lliures . (cfr. apartat V.1.l).
És Ínteressant investigar la fase bter de petroli procedent

del desengreixat perqub hi poden passar alguns aglicons quan són
suficientment apolars. Particularment bem pogut observar com 2
del 4 aglicons de Salvia verbenaca L. són extrets per l’bter de
petroli 402-602.

A la FIGURA V-2 s'esquematitza aquest procés extractiu.
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5 g de polvorea

j3 X 100 mi MeOH 60$
Extracte bidrometanblic

| Filtrado i evaporado del MeOH
Extracte aquós

2 X 50 mi bter de petroli 402-602

Fase bter de petroli
(menyspreada)

Fase aquosa

2 X 100 mi bter etílic

Fase etbria ^Fase aquosa

(menyspreada)

Fase etbria I Fase etbria II

25 - 50 mi

NaHC03 0,5M

vFase etbria Fase aquosa

(menyspreada)
Rentat amb H2O detillada

Fase etbria
. rentada

1) Assecat sobre Na2S0^ arih.
2) Concentrado a residu sec

1) Assecat sobre
Na2S0^ anh.

2) Concentrado
a residu sec

Residu sec I

5 mi MeOH

Extracte d'agli-
cons lliures I

Residu sec II

5 mi MeOH J
Extracte d'agli'
cons lliures II

FIGURA V-1: Extraoció d'aglicons lliures
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3 g polvorea

Desengreixat: 12 h en
Soxhlet amb bter de pe-
troli 402-602

Polvorea desengreixades

150 mi HC1 2N, 45 min. b.m. 100 se
' f

Extracte liidrolitzat

Paae aquosa*

(menyspreada)

3 X 150 mi bter etilic

^Paae etbria

jñentat amb H2O dest.Pase* etbria
rentada

Paae, etbria I ^Fase etbria II

25 - 50 mi NaHC03 0,5M
Faae etbria —

Rentat amb K2O deat.

►Paae aquoaa

(menyspreada)

f
Paae etbria
rentada

1) Aaaecat aobre aul-
fat sbdic anhldre

2) ConCo a reaidu sec
I

Reaidu aec I

5 mi MeOH |
Extracte obtin-
gut per hidrbli
si I

1) Aasecat sobre aul-
fat abdic anhidre

2) Conc. a reaidu aec

Residu aec II

5 mi MeOH
'I '

Extracte obtin-
gut per hidroli
si II

FIGURA V-2; Extracció per hádrblisi ácida
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50 g de polvoree

Maro «*-

Maro ■

Eter de petroli 409-602
24 torea en Soxhlet

►Eter de petroli
AGLICONS APOLARS

MeOH, 12 hores en Soxhlet

►Extracte metanblic—

MeOH 50$, 24 hores en fred

Polvorea Extracte hidrometanbliC'
menyspr£
ades

1) Filtrado
2) Concentrado

a residu si-
rupós

Residu sirupós

1) Afegir 400 mi
HgO hullent

2) Refredar

3) Filtrar (eli-
minado de re

smes, grexxos,
etc.)

Extracte aquós

Eter etílic

Fase aquosa

Acetat d'etil

Fase aquosa

«Fase etferia
AGLICONS

n-butanol

Fase aquosa «

(menyspreada)

►Fase acetat d'etil

AGLICONS + HETERDSIDS

-Fase butanólica

heterosids

FIGURA V-3: Extracció i fraccionament per solvents
de polaritat creixent.
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V.1.3.- Extraccio i fraccionament per solvents de polaritat
creixent

Partim de 50 g de polvorea que desengreixem amb éter de p_e
troli en Soxhlet durant 24 llores. El maro resultant es tracta
amb MeOH en Soxhlet durant 12 hores i desprls amb MeOH al 50%
en fred durant 24 hores. Els extractes metanélic i hidrometa-
nblic reunits es porten a residu sirupós al qual s'afegeixen
400 mi d'aigua bullent». La filtrado d'aquest extracte aquds,
un cop fred, permet 1'eliminado de resines i greixoa. El fil-
trat s'extreu primer amb éter etílic, després amb acetat d'etil
i per últim amb n-butanol tal com s'indica a la FIGURA V-3.

V.2.- APLICACIÓ DE LA CROMATOGRAFIA A L'MALISI I PURIFICACIÓ
DE FLAVONOIDES

V.2.10- Cromatografía en capa fina

Té primordial interés utilitzada amb finalitat analítica,
perb pot ser també preparativa. Permet usar diverses fases es-

tacion&ries i nombrosos eluents, i des d'un punt de vista ana-

lític presenta l'avantatge de la se-'ra gran sensibilitat.
A la TAULA V-1 s'indiquen les fases estacionáries i els

eluents corresponents que hem fet servir en el present treball.
Hem usat plaques de cel lulosa MN 300 , de poliamida i de

Silica G (Merck) preparades per nosaltres i plaques preparades
DC Alufolien Polyamid II ^254 ^erc^ i Silica G E254 ^erc^:*

En general les cromatografies en capa fina han estat analí
tiques, perd hem usat també plaques de silicagel preparatives
eluint amb benzé:dioxá:ácid acétic (90:25:4).

V.2.2.- Cromatografía descendent en paper

Hem realitzat cromatografies monodimensionals analítiques
(en paper Whatman 1) i preparatives (en paper Whatman 3) en cu

betes de vidre Chromatank 500 (Shandon). Els eluents utilitzats
són els que figuren a la TAULA V-2.

La cromatografía analítica en paper es menys sensible que

la capa fina; la preparativa, en canvi, és de gran utilitat per

la seva rapidesa enfront d'altres sistemes com la cromatografía
en columna.
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TAULA V-1: Eluents per a cromatografía en capa fina de
flavonoides.

Rase
estacionaria Eluent Aplicado

Cel°lulosa Acid acfetic 15$ Heterbsids

-Acid acbtio 30$ Heterbsida

Acid acAtic 50$ Aglicons

Acetat d'etilíAcid fbrmic:Aigua
(66:14:20) (STOESS, 1972)

Heterftsids

Poliamida Metanol Aglicons

Silicagel Benzb:DioxA;Acid ac&tic (90:25:4)
(LEBRETON et al., 1967)

Aglicons

3enzb:Piridina:Acid fbrmic (72:18:
10) (HORHAMMER et al., 1964)

Aglicons

ToluA:Acetat d'etil:Acid fibrmic
(58:33:9) (STOESS, 1972)

Aglicons

Cloroform:Metanol (15:1) (MABRY et
al.,1970)

Aglicons

Cloroform:Metanol:Aigua (64:40:8)
(Wagner)

Heterósids

Acetat d'etil:Metil-etil-cetona:

Acid fbrmic:Aigua (5:3:1:1) (PE-
1ISSIER et al., 1979) (1)

Heterbsids

1 : Anib aquest eluent els monoglicí»sida presenten Rf
entre 0,46 i 0,65, i els diglicbsids entre 0,25
i 0,35.
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TAULAV-2: Eltieiits per a cromatografía en paper de flavo-
noides.

Eluent Aplicado
Observa-
cions.

Acid acAtic 2$ Eliminació d'Acids
fenols

24-48 h

Acid acAtic 15$ HeterAsids 12 h

Acid acAtic 30$ HeterAsids 12 h

Acid acAtic 60$ Aglicons 12 h

n-butanol:Acid acAtic: Aglicons i heterA- (D
Aigua (4:1:5) (B.AoWo) sids. •

1: Es barregen en. les proporciona indicades en embut de decan
tació i s'espera a la separado de les fases. La superior
s'utilitza com a eluent

cubeta.

s.s. i 1'inferior per a saturar la

L'Acid ac&tic al 2$ s'utilitza com a primer eluent per a

eliminar Acids fenols (cal retallar la part baixa del paper en

forma de dents de serra per a facilitar el goteig, principalment
en la investigado d'aglicons. Després es fa una segona elució
amb un altre solvent com per exemple Acid acAtic al 60$.

Les deposicions de 1*extracte a investigar es fan amb una

pipeta Pasteur i cal assecar bé abans de fer una nova aplica-
ció.

V.2.3„- Identificació cromatográfica de flavonoides

V.2o3<>1 o- Revelat deis cromatogrames

L'observado deis cromatogrames a la llum ultravioleta i en

alguns casos ja a la visible, permet detectar els flavonoides en

els cromatogrames. L'aplicado de reveladors, perb, ós molt im-

portant i de gran utilitat per a fer les primeres hipótesis so-

brel'estructura deis flavonoides objecte d'investigació (cfr.
secció V.2.3o2.)0
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S'utilitzen jios tipus de reveladora, classificats segons

el fonament de les reaecions qiie donen amb els flavonoides:

a) Ionitzants

El más important és l'amoníac, que s'aplica en forma de va

pors durant uns 5 segons. 3'observa a la llum visible i a l'ul-
iravioleta. La seva acció es basa en la capacitat de ionitza-
ció deis hidrbxils fenÓlics (cfr. apartat IV.3). No és aplica-
ble en CCP de poliamida i silicagel. Es pot emprar també el
carbonkt sódic al 10$ en aigua aplicat en gota o per polvorit-
zació i posterior observació a la llum visible i uv.

b) Quelants

Es fonamenten en la capacitat deis flavonoides de formar
quelats amb metalls (cfr. secció IV.3)o

El mes utilitzat és l'alumini en forma de clorur d'alumini

(III) hexahidrat al 6$ en metanol aplicat en gota o per polvo-
rització i observant a la llum visible i ultravioleta.

Es¿pot utilitzar tambe el Pb en forma d'acetat b&sic al

25$ en aigua (observació a la llum ultravioleta).

Com veurem en els apartats següents, el revelat deis croma,

togrames i la mesura deis Rf dóna una informació notable sobre
1' estructura delb flavonoides.

V.2.3.2.- relació revelat-estructura

A la TAULA V-3 s’ordenen Is relacions entre revelat i diag-
nosi estructural per a flavones i flavonols a partir de dades
recollides per MARTINEZ-VERGÉS (1980).
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1)Lahidroxilaciódelaposició6eliminalafluorescenciagrogadeisflavonols (perexemple,elcasdelaquercetagenina),per5lametilaciód'aquesthidrí>- xilen6restableixlafluorescencia(perexemple,éselcasdelapatuletina)
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V.2.3.3.- Relació Rf-estructura

Per a solvente alcohblics (B.A.W. per exemple) i aquosos

(AgOHíH20 per exemple) es pot resumir en els punts següentS
(RIBEREAU-GAYON, 1968):

a) L'augment del nombre de grups hidrbxils disminueix els Rf,
tant en solvents aquosos com alcohblics.

b) La metilació deis hidrbxils augmenta els Rf en ambdós tipus
de solvents.

c) L'acilació per un b.cid cinnbmic augmenta els Rf en ambdues
menes de solvents.

d) La glicosidificació disminueix els Rf en solvents alcohblics
i 1'augmenta en solvents aquosos. L'efecte és mes gran com

mes alt sigui el nombre de sucres units a l'aglicó.

V.2.4.- Cromatografia en columna '

Aquest tipus de cromatografia és útil per a obtenir quan-

titats superiors a les necess&ries per a una simple an&lisi cr£
matográfica o per espectroscbpia ultravioleta/visible.

Nosaltres hem utilitzat columnes de poliamida MN, tipus
SC 6,6, partícules superiors a 0,07 mm, muntades en aigua, ren-
tades repetidament amb MeOH 50$ per a eliminar monbmers, i elui
des primer amb aigua i després amb solucions hidrometanbliques
de concentració hidrometanblica creixent, fins a arribar a MeOH
100$. Els resultáis obtinguts, perb, no han estat satisfactoris.

V.3.- DETERMINACIÓ DE PUNTS DE FUSIÓ

El punt de fusió és una dada interessant per a la identifi
cació d'una substancia i a més, dona idea de la seva puresa.

Per altra banda, el seu coneixement previ és necessari per a re

alitzar l»espectre de masses d'una substancia, per inserció di-
recta de la mostra.

En el nostre cas hem determinat els punts de fusió no cor-

regits amb un microscopi provist de platina Kofler (FOTOGRAFIA
V-1).
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FOTOGRAFIA V-1: Microscopi provist de platina Kofler
i aparells accessoris.

V.4.- ELUCIDACIÓ ESTRUCTURAL DE FLAVONOIDES PER ESPECTROSCOPIA

ULTRAVIOLETA/VISIBLE

V.4.1.- Introdúcelo

L'espectrofotometria ultravioleta/visible és la técnica
espectroscópica mes emprada en l'analisi estructural de flavo-
noides per la seva gran sensibilitat i facilitat operativa.

Flavones i flavonols es presenten en tres formes de resso-

nñeia (FIGURA V-4). Cadascuna presenta diferents localitzacions
deis electrons móbils deis sistemes TT conjugats, que explica 1'e-
xist&ncia d'espectres uv/vis. característics per a aquistes subs
táncies.

Flavones i flavonols presenten dues bandes característiques
principáis d'absorció de la llum uv/vis.,.en solució metanóli-
ca: una entre 240 i 285 nm (banda 10 i una altra entre 304 i 385
nm (banda I).
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La banda I correspon a l'absorció de la forma cinnamoil
(FIGURA V-4) on intervé la conjugado del carbonil de 1'h.e-
tero cicle central amb l'anell B. La banda II, sovint dividi-
da en dos pies o en un pie i una inflexió, és deguda a l'ab-
sorció de la forma benzoil, a la conjugado de la qual Ínter
vé l'anell A (Jurd, 1962).

La substitució (fixació d'un omés hidrbxils) sobre l'anell
B modifica més la banda I que la substitució sobre l'anell A
i a la inversa per a la banda II. En general, en introduir hi
drbxils en un anell benzénic, augmenta la longitud d'ona de
la banda d'absorció corresponent.

FIGURA V-4s Formes de resson&ncia per a flavones i fia-
vonols. (

La forma de les bandes d'absorció i les posicions deis
m&xims i mínims de l'espectre del flavonoide dissolt en MeOH,
proporcionen ja forga informado sobre la seva estructura.
Aquesta es veu notablement incrementada, perb, per l'estudi
de l'efecte que sobre les bandes produeix 1'addició de diver
sos reactius a la solució metanblica del. flavonoide, Aquests
reactius modifiquen o poden modificar les estructures flavb-
ñiques per ionització o quelació, produint-se variacions en

les propietats espectrals, que es manifesten primordialment
en desplagaments de les bandes cap a longituds d'ona més ‘Cur

tes (hipsberoms) o més llargues (batberoms) respecte a les que

presenta l'éspectre metanblic neutre. També s'observen els
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efectes hipercroms i hipocroms, augment i disminució respecti
vament de la intensitat d'absorció.

Els reactius normalment utilitzats son el metilat sOdic,
clorur d'alumini, clorar d'alumini -f- ácid clorhídric, acetat
sOdic anhidre i borat sOdic.

Nosaltres hem enregistrat tots els espectres uv/vis. en

un espectrofotOmetre Perkin-Elmer model 124.

V.4o2.- Preparado deis reactius

a) Metilat sbdic

Es dissolen 2,5 g de sodi metál»lic tallat recentment,
en 100 mi de metanol per a espectroscopia.

b) Acid clorhídric

Es fa servir una solució al 30$ v/v d'ácid clorhídric
concentrat' en aigua destil«lada.

c) Clorur d'alumini

Es dissolen 5 g de clorur d'alumini anhidre en 100 mi
d'alcohol metílic per a espectroscopia.

d) Acetat sOdic

S'utilitza acetat sOdic anhidre en pols.

e) Acid bOric

Per al procediment I (cfr. secció V.4.3) s'usa Acid bO-
ric anhidre en pols, mentre que per al procediment II (cfr.
secció V.4.3) cal preparar una solució saturada d'Acid bOric
en metanol per a espectroscopia..

V.4.3.- MQtode operatiu

a) Espectre metanOlic

S'enregistra a 60 nm/minut d'una solució de flavonoide
en metanol per a espectroscopia (Merck) a una concentració
que proporcioni una absorbencia entre 0,5 i 0,8 per a la ban
da de máxima absorció.
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b) Espectre en MeONa

S'afegeixen 3 gotea de la solució de metilat sbdic a la
solució de flavonoide de l'iapartat anterior i es fan dos re—

gistres: un immediatament i un al cap de 5 minuts per a dete_c
tar la possible descomposició del flavonoide. En tot cas,

aquesta s'observa per una disminució de la intensitat de les
bandea o fins i tot la desaparició d'alguna d'elles.

c) Espectre en AICI3
S'enregistra després d'addicionar 6 gotes de la solució

de clorur d'alumini a una solució nova de flavonoide.

d) Espectre en AlCl^/HCl
S'afegeixen 3 gotes de dissolució d'&cid clorhídric a la

solució de l'apartat anterior i es fa el registre.

e) Espectre en NaAcO

S'addiciona acetat sbdic aniiidre en'pols a una cubeta que

conté solució nova de flavonoide fins a saturació ( al fons
de la cubeta queda un residu de 2 o 3 mm d1acetat) i s'enre- •

gistra 1'espectre immediatament i al cap de 5 - 10 minuts per

a observar possibles descomposicions.

f) Espectre en Na-^BO^
- Procediment I .

Se segueix si no es produeix descomposició amb l'ace
tat sbdic. S'addiciona S.cid bbric aniiidre en pols a la
cubeta amb la solució procedent del punt (e) i s'efectúa
el registre.

- Procediment II

Si no es produeix descomposició amb 1'acetat sbdic,
1'espectre en Na3B03s'enregistra després d'afegir 5 go-
tes de solució d'&cid bbric i saturar immediatament la

cubeta amb acetat sbdic anhidre en pols.
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V.4.4.- Diagnóstica estructuráis per a flavones i flavonols
]

Per a les nostres determinacions hem utilitzat els crite

ris de diagnosi estructural que a partir de dades procedents
de diversos autors recopiló, MARTlNEZ-VERGlSS (1980).

a) Diagnóstica estructuráis obtinguts deis esnectres en solu-
ció metanólica neutra.

Dades espectrals (nm) Diagnóstics

1.-Banda II a 240 - 285 nm i banda

I a 304 - 350 nm . Plavona

2.-Banda II a 240 - 285 nm i banda

I a 328 - 357 nm . Flavonol amb 3-OH subs

tituit.

3.-Banda II a 240 - 285 nm i banda
I a 352 - 385 nm . Plavonol amb 3-OH lliure

4.-Banda II amb un sol pie entre
250 i 275

/

. En general, flavones
o flavonols amb 4'-OH

únicament.

5.-Banda II amb 2 pies o pie i in-
flexió entre 250 i 275 ...' . En general, flavones

o flavonols amb 3',4'-

(0R)2. A vegades tam-
bé 3,,4',5'-(OH)3.

6.-Banda II a X llarga (+) (275-285) Oxigenado important a

l'anell A.

(+): La hidroxilació de la posició 6 desplana característica-
ment la banda II cap a X mes llargues, peró la metilacio
del 6-OH o deis propers redueix aquest desplagament.
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Dades espectrals (nm) Diagnóstica

7o-Banda II pronunciada respecte a

la banda I .. Oxigenació iraportan.t
a l'anell A.

8.-Banda I amb 2 pies Flavonols amb 8-OH

b) Diagnóstica obtinguts a partir de l'espectre en MeOH/MeONa.

El metilat sódic és una base suficientment forta per a

ionitzar tots els radicáis hidróxils lliures deis flavonoides.

Té especial interés per a detectar la presóncia d'hidróxils
en les posicions 3' i 4'. ’

Dades espectrals (nm) Diagnóstics1.-AX batócrom de la banda I, respecte
a la banda I en MeOH, de 40-65 nm,

sense descomposició de l'espectre
amb el temps 4'-OH lliure i 3-H o

3-OR.2.-AX batócrom de la banda I respecte
a la banda I en MeOH, de 50-60 nm,
amb descomposició 3-OH i 4'-0R o 4'-H3.-Descomposició de l'espectre en me-

tilat sódic amb el temps 3,4'-(0H)2 i/o 3*3',4'-

(OH)3 ( en aquest cas
molt rápida).
En flavones indica:

5,6,7-(0H)3^ 5,7,8-(OH)3
o bé 3',4',5'-(OH)3.4.-Efecte hipercrom sobre la banda II

molt més gran que sobre la banda I...7-0H lliure i 4'-H o

4'-0R

5<.-Efecte hipercrom sobre banda I més
gran o del mateix ordre que sobre
la banda II, en afegir MeONa 4'-OH lliure
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c) Diagnosis estructuráis a partir deis esnectres en MeOH/AlCl^
i MeOH/AlClj/HCl.
El AICI3 forma quelats entre el grup carbonil i el 3-OH

i/o 5-OH, estables en presencia d'&cid clorhídric i aigua
(FIGURA V-5), tant en solució metanblica com etanblica, i amb
els grups OEto-dihidrbxils de flavones i flavonols. Els darrers
quelats, perb, es descomposen en presencia d'ácid clorhídric
(FIGURA V-5), en solució metanblica, i ádhuc en presbncia d'in
dicis d'aigua si la solució és etanblica.

\AIC13

FIGURA V-5: Exemples de quelats que poden formar algunes
flavones i flavonols amb AICI3 (MABRY et al,,
1970).
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Aquests espectres obtinguts en solució metanblica ens pr£
porcionen informado sobre els hidróxils en 3 i/o en 5, i so-

bre la presencia d'agrupacions veinals de dihidróxils.

Dades espectrals Diagnbstics

1„-AX batbcrom de la banda I en MeOH/
AIGI3/HCI respecte a banda I en
MeOH de 35-55nm

2.-AX batócrom de la banda I en MeOH/
AICI3/HCI respecte a banda I en
MeOH de 50-60 nm

3o-AX hipsócrom de la banda I en

MeOH/AlCl3/HCl respecte a la ban-
da I en MeOH/AlCl3 de 30-40 nm ..

5-OH lliure (si no hi
ha 3-OH lliure).

3-OH lliure o bé 3,5-

(OH)2 lliures.

Grup £-(0H)2 a i'anell
B. Típicament, 3',4'-
(0H)2.

4.-AX hipsócrom de la banda I en

MeOH/AlCl3/HCl respecte a la ban-
da I en MeOH/AlCl3 de 20 nm, apro

ximadament

5.-AA hipsócrom de la banda I en

MeOH/AlCl3/HCl respecte a la ban-
da I en MeOH/AlCl3, utilitzant
AICI3 frese, de 10 nm aproximada-
ment

3' ,4' ,5 '-(OH)} lliures,
o bé o-(0H)2 lliure a
I'anell Á.(L'efecte ba

tbcrom en AICI3 d'aquests
grups dihidróxils és ad-
ditiu amb el deis que pu

gui haver-hi a I'anell B)

Sistema £-hidróxil-me
tóxil a I'anell B.
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Dades espectrals (nm) Diagnostica

6.-Regeneració de l'espectre metanblic
en afegir HG1 3-OH i 5-OH absents o

siibstituits.7.-Espectre en MeOH/AlGl3/HCl cons-
titult per 4 bandes o 2 pies i 2
inflexions (la, Ib, lia, Ilb) 5-hidroxiflavona8.-ÁX de la banda I en MeOH/AlCl /
HC1 respecte a banda I en MeOH,
de l'ordre de 20-25 nm enlloc
del normal, de 35-55 nm 6-OH lliure o 6-OMe en

les 5-OH-flavones i fia

vonols amb 3-OH substi-

tuit. Les 5-OH-flavones

amb 8-OH i sense 6-OH

simultániament, o les -

6-glico-5-0H-flavones
no presenten aquest fe-
nomen. Els 6-OH-flavo-

nols amb 3-OH lliure,
tampoc.9.-Banda I no desdoblada en la i Ib

en MeOH/AlCl /HC1 / 6-OH lliure o 6-OMe en

les 5-OH-flavones i 5-OH-

flavonols amb 3-OH subs-

tituit.

d) DiagnOstics estructuráis obtinguts de l'espectre en NaAcO

El NaAcO és una base dObil que ionitza principalment els
hidrOxils més &cids deis flavonoidés, és a dir, els de les p£
sióions 3, 7 i 4' de flavones i flavonols.
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Dades espectrals (nm) Diagnóstic

1 .-AA batócrom de a banda II en

MeOH/NaAcO, respecte a la ban-
da II er¿ MeOH, de 5 a 20 ;nm 7-OH lliure2.-AA batbcrom de la banda II en

MeOH/NaAcO, respecte a la ban-
da II en MeOH, petit o nul 7-OH absent o substi—

tult. A les flavones,
no ais flavonols, pot

- indicar la pbres&ncia
d'un 7-OH substituit

velnalraent, és a dir,
6-OR i 7-OH o bé 7-^OH
i 8-OR.3.-AX batíicrom de la banda I en

MeOH/NaAcO, respecte a la batida
I en MeOH . Si bi ha 7-OH lliure,

es produeix tant si hi
Ha 4'-OH lliure com si

no.4.-AX batbcrom de la banda X en

MeOH/NaAcO, respecte al la banda
I en MeOH,. si no hi ha 3-OH ni
7-OH lliures 4'-OH lliure

5 ,-AA batócrom de la banda I en

MeOH/NaAcO, respecte a la banda
I en MeOH, igual o superior que

amb MeONa, a les 4'-OH-flavones
i flavonols 7-OH substituit6.-Descomposició molt rápida de
l'espectre en NaAcO 3>3'^'-(OH)^ o bé

3,41-(OH)2-3'-OMe7.-Descomposició de l'espectre en

NaAcO amb el temps 5,6,7-(OH)3 o bé
5,7»8-(OH)3
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El borat sbdic forma quelats amb tots els grups orto—di-
hidrbxils de flavones i flavonols, excepte amb el 5,6-(OH)2,
produint desplagaments batocrbmics de la banda I, respecte a

la banda I en MeOH.

Dades espectrals Diagnostica

1.-AX batbcrom de la banda I en MeOH/
NaAcO/H^BO^, respecte a la banda I
en MeOH, de 12-30 nm 3',4'-(OH)2 lliures

2.-AX batbcrom de la banda I en MeOH/
NaAcO/H^BO^, respecte a la banda I
en MeOH, de 5-10 nm 6,7-(OH)2> lliures o

bé 7>8-(OH)2 lliures.

V.5.- ANALISI ESTRUCTURAL DE PLAVONOIDES PER ESPECTROMETRIA DE

MASSES

V.5.1»- Introducció

L'espectrometria de masses d*impacte electrbnic és un va

luós ajut per a la determinació d'estructures de flavonoides,
tant d'aglicons com d'heterbsids, especialment quan es treba-
lia amb petites quantitats de mostra (30 micrbgrams son a ve-

gades suficients). L'espectrometria de masses per ionització
química, en canvi, ha estat molt menys utilitzada; un deis pri
mers treballs de l'aplicació d'aquest mbtode en el camp deis
flavonoides es deu a KINGSTON & PALES (1973)» que utilitzant
metá com a gas reactiu observen que proporciona pocs fragments
diagnbstics, excepte en el cas de flavanones i flavanonols.

Nosaltres hem utilitzat l'impacte electrbnic, que permet
obtenir el pes molecular deis aglicons flavbnics (en general
aquests donen pies moleculars alts per 1'estabilitat que els
confereix l'aromaticitat deis seus nuclis), aixi com notable
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informado sobre la seva estructura a partir del cocient m/e
(massa/cárrega.) deis fragments mes importants, que en general
son característics quan a la diagnosi estructural.

V.5o2o- Aplicado de 11 espectrometría de masses d1impacte elec-
trbnic a la determinado de l1 estructura d'aglicons fia-
v&nics.

En general, en flavones i flavonols la fragmentado ve r£
gida per la formado deis ions carboni i/o els radicáis més es

tables. A continuado es relacionen els valors de m/e més im-

portants per a la diagnosi (KINGSTON, 1971; MARTÍNEZ-VERGES,
1980):

a) M+*
Pie molecular, que sol ser també el més abundant (pie ba-

se).

b) M+—1 = (M-H)+
Ion especialment important en els següents casos:

1o- 3-OH-flavones (és a dir, flavonols amb 3“0H lliure) i
6-0H-flavonols. El mecanisme formado respon a la pér-
dua d'un *H de l'hidr&xil de la posició 3 o 6 respecti-
vament, amb la formaciá d'un ion quinoídic estable.

2.-Flavones metoxilades en les posicions 3 i/o 5. En aquest
cas el mecanisme sembla respondre d'un ion estabilitzat
per ressonáncia.

c) M+/2 = M++
Malgrat que els ions de doble cárrega son moderadament in

tenssos en els espectres de les flavones, poden teñir carácter
diagn&stic.

d) M+-15 = (M—'CH3) +
Aquest pie és característic de flavones metoxilades,’ i par

ticularment intens en aquelles en quá els grups CH^O- es troben
a les posicions 6 i/o 8, a les quals pot constituir el pie base.
El mecanisme de formado (il lustrat a la FIGURA V-6) respon,

com en el cas b.1 a la. formado d'un ion quinoídic estable,,
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FIGURA V-6: Esquema de la formado del fragment (M+
-CH3)+. (segons KINGSTON, 1971).

En les 3-OMe flavones, (Wr**-CH3) + també pot ser -un pie sig-
nificativament important, perb en aquest cas, la pbrdua d'un
radical <>CH3 no sempre predomina sobre altres processos. La no
observació d'aquest pie, dones, noexclou necessbriament la pre

séncia d'un grup 3-OMe.

e) M+-17 = (M-OH)+
Aquest pie és especialme^t intens en dos casos:

1.- Flavones i flavonols hidroxilats a la posició 2'.
20- 5-OMe-flavones

f) M+-18 = (M-H2O)4**
Fragment important a les 5-OMe-flavones, malgrat que tam-

bé pot presentar-se en flavones no metoxilades a la posició 5.

g) M+-31 = (M-CH30)+
Pie important en flavones metoxilades.

h) M+-28 = (M-CO)+*
La pbrdua de monbxid de carboni és un procés general de

la fragmentado de flavones.

i) M+-28/2 = (M-CO)++
' A les flavones aquest és el ion de doble ebrrega més abun-

dant o

j) M+-43 = (M-CH3-CO)+
Igual que els pies M+-15, M+-31 i M+-43, només és impor-

tant a les flavones metoxilades, especialment a les posicions
3,6 i/o 80 L'observació d'un pie dbbild'aquesta massa és, pe-

rb, inconclusiu, ja que flavones no metoxilades en 3» 6 ni 8
donen també pies moderats o febles a M+-43«
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k) M+-29 = (M-CO-H)*
A les flavones metoxilades en general, aquest pie sol ser

forgá mes alt que el (M-C0)+ = MT1"—28•

l) M+-46 = (M-C0-H20)+*
De la mateixa manera que el fragment de l'apartat (k),

(M-CO-H2O)**és mes abundant només en el cas de flavones meto-
xilades.'

m) Fragmentado via retro Diels-Alder
Aquesta via dona dues possibles fragmentacions segons la

porció que quedi carregada. A la FIGURA V-7 per al cas general
d'una estructura ciclohexbnica.

Fracció A Fracció B

FIGURA V-7: Possibles fragmentacions via retro *
Diels—Alder d'una estructura ciclohex'

hexbnica. En el fraccionament 1 l'es

pectrometria de masses només detecta
la fracció A; mentre que en el 2, no

més és detectada la fracció B, ja
que són les úniques carregades en ca

da cas.

A la FIGURA V-8 s'indiquen els fragments detectables que

donen les flavones via retro Diels-Alder. D'ells el fragment
diénic s'anomena A^J", mentre que el filodiénic B^J

L'aparició d'un i/o altre fragments, i les intensitats
relatives si apareixen ambdós, depenen deis subktituents que

portin, els quals també confereixen a A^j” i B^* els valors par
ticulars de m/e.



102

FIGURA V-8; Fragmentado de la flavona vía
retro Diels-Alder.

En general, si l'anell B no está oxigenat, la intensitat
del fragment A^* és molt superior que la del B^*, mentre que si
está metoxilat, A^*presenta una intensitat molt inferior a la
Bf.

n) Fragmenta derivats d'A^'i Bf‘
1o- (A-j+H) +2.- (A-j-CO)-»-*3.- (A-j-CH^)*: Present fonamentalment en flavones metoxila-

des en 6 i/o 8, a les quals el pie Ai"pot ser insignifi
cant.4.- (A-j-CHyCO)+: Principalment important en el cas de les
6-metoxiflavones. El mecanisme de formado s'indica a

la FIGURA V-9 per al cas de la permetilescutellareina
(KINGSTON, 1971).

T-

M+* (A1-CH3)+
FIGURA V-9: Formado del fragment (A-1-CH3-CO)

(Ai-CH3-C0)+
+
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5,- (B-]+H)+: A vegades es mes intens que el mateix B*.6.- (B1-CH3)+
La presencia deis pies B*‘i derivats és característi

ca general de les flavones, qualsevol que sigui la seva subs-
titucido En el cas deis flavonols amb 4 o mes grups hidrbxils
o metdxils, en canvi, tenen escassa intensitat.

o) Les flavones presenten una segona via de fragmentado (FI-
GURA. V-10) que proporciona predominantment una sola espacie
carregada, anomenada B^0 Aquesta via sembla que 4s competiti-
va amb la retro Diels-Alder.

FIGURA V-10: Segona via de fragmentado per a

flavones: formado de B^.

B2 és especialment important en el cas de 3-0H-flavones.
Ens proporciona informado sobre la substitució de l'anell B.

p) Bj-28 = (b2-co)+
Fragment característic de flavonols, que pot estar present

també en flavones.



VI.- FItÁVONOIDES DE LES FULLES DE Salvia

verbenaca L.1.- Estudi deis aglicons2.- Estudi deis heterbsids
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VI.1.- ESTUDI DELS AGLICONS

VI.1.1.- Inspecció cromatográfica deis aglicons

Hem efectuat amb polvorea de fullea deaaecadea ela pro-

ceaaoa extractius que s'han explicat a lea aecciona V.1.1 i
V.1.2. Ela extractes obtinguta han estat cromatografiats pri
merament en capa fina de cel.luloaa eluint amb ácid acbtic al

50$ en aigua (FIGURA VI-1) • A la cromatografía hi hem incida
1'extracte procedent de redlssoldre en ]&eOH el reaidu aec ob

tingut evaporant la faae éter de petroli de l'extracció ex-

plicada a la secció V.1.3» per a obaervar ai en ella exiatia
algún flavonoide. A la TAULA VI-1 a'indiquen ela reaultata
del revelat del cromatograma.

Aqueata primera aproximació permet deduir 1'existencia
a lea fullea de S. verbenaca L. de quatre aglicona flavbnics,
correaponenta a lea taquea A, B, C i D del cromatograma. El
revelat ena indica que ela compoatoa A, B i C son flavonea o

3-OMe-flavonola. El compoat D és molt apolar (ja que a'extreu
amb bter de petroli i dona Rf alt) i del aeu revelat ea pot
inferir que ea tracta d'una 5-OH-flavona o 5-OH-3-OMe-flavo-
nol, en tot caa aenae o-dihidrbxils lliurea a l'anell B.

» Seguidament hem efectuat cromatografiea en altrea aia-
temea per a obtenir mea informació a partir déla Rf. Ela re-

aultata obtinguta per ala compoatoa A, B i C aón ela de la
TAULA VI-2. D'ella ea dedueix que ela compoatoa A i B preaen

ten un comportament cromatogr&fic aimilar al de la luteolina

(5>7>3f»4'-(0H)^-fiavona) i apigenina (5,7j4'“(0H)3-flavona)
reapectivament, mentre que la aubatáncia G ha de teñir una ea

tructura propera a la de la genkwanina (5,4'-(0H)2“7-0Me-fla-
vona).

*
,

Per altra part, déla cromatogramea tambe ea dedueix que

ela quatre compoatoa ea troben en forma lliure, i que lea
aubatánciea A i B ea troben en forma d'heterbaid també. La.'-'--

intenaitat de lea taquea d'aqueatea dues últimea, poc intenaa
en ela extractea d'aglicons lliurea, i molt més ala obtinguta
per hidrólisi b,cida, permet afinnar que es troben b&sicament
com a heterbsida.



1061.- Ext. &ter de petroli2.- Ext. d'aglicons lliu
res3.- Ext. d'aglicons lliu
res tractat amb bicar

bonat4.- lúteolina5.- Apigenina6.- Genkwanina7.- Ext. obtingut per hi-
drblisi ácida8.- Ext. obtingut per hi-
drblisi ácida i trac-

tat amb bicarbonat

O Taques que es revelen
amb clorur d'alimiini

FIGURA VI-1; Cromatograma en CF de cel.lulosa/AcOH 50^
deis extractes foliars de S. verbenaca L.

Taca uv 366 nm NH3/UV 366 nra AlCIVuv 366 nm

A violaci fose groe groe

B violad fose groe groe

C violaci fose groe groe

D violaci fose violaci fose violaci fose

E blau ciar blau ciar blau ciar

F blau ciar blau ciar blau ciar

G vermellós vermellós vermellós

: lut. violaci fose groe groe

Apig. violaci fose groe groe

Genko violaci fose groe groe

IAÜLA' VI-1: Fluorescencia de les diverses taques

del cromatograma de la FIGURA VI-1
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Compost
Sistema

Cellulosa
AcOH 50$

Silicagel
(D

Silicagel
(2)

Silicagel
(3)

Silicagel
(4)

A 0,43 0,17 0,19 0,33 0,13

Lúteolina 0,43 0,17 0,19 0,33 0,12

B 0,58 0,33 0,45 0,41 0,23

Apigenina 0,58 0,33 0,45 0,40 0,22

C 0,68 0,59 — 0,49 —

Genkwanina 0,67 0,57 0,47 —

1) Benzb:Dio xá:AcOH (90:25:4)
2) Benzb:Piridina:Acid fbrmic (72:18:10)
3) Tolub:Acetat d'etil:Acid fbrmic (58:33:9)
4) Cloroform:Metanol (15:1)

TAULA VI-2: Rf de les substancies A, B i C en diversos
sistemes

L'etapa següent de la investigació consisteix en l'ailla-
ment i identificáció de les quatre substancies, que es descriu
en els quatre apartats següents0

VIo1o2„- Aillament i identificaci($ de la substancia A

Per a separar aquest compost, 25 -g de pólvores desengrei-
xades amb bter de petroli en Soxhlet foren hidrolitzades amb
HG1 2N. L'extracte hidrolitzat fou extret amb bter etílic» La

fase etbria rentada, fou tractada amb NaHCÜ3 0,5M per a elimi—
nar &cids fenols, es tomá a rentar i es portá a residu sec

previ assecat amb sulfat sbdic anhidre. L'extracte sec redis-
solt en MeOH fou cromatografiat en paper Whatman 3 (tbcnica
descendent) eluint amb acbti.c al 60$. Apareixen -dues bandea
viol&cies fosques a la llum uv., que es revelen amb AICI3.
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La primera (banda A) surt a un Rf=0,59, mentre que la segona

(banda B) surt a un Rf=0,67.
La banda A fou retallada, elulda amb MeOH per a espectros

cOpia i s'analitz&per cromatografía CP en cel*lulosa eluida
amb ácid acOtic al 50$, donant una taca que es revela amb NH3
i AlCl^ a un Rf=0,46 (luteolina patró Rf=0,45). Ja que el cr£
matograma mostrava altres taques poc intenses que indicaven
que el compost A no era pur, es repurificá, per cromatografía
preparativa en paper Whatman 3 eluint amb 0,cid acOtic al 60$.

• L'única banda amb fluorescencia viol&cia fosca a la llum uv.

que apareix al cromatograma (Rf=0,60) s'elueix amb MeOH per
a espectroscopia i es porta a residu sec en el qual es poden
observar els cristalls de la substancia A que apareixen a la
FOTOGRAFIA "VI-1• El residu, dissolt en MeOH per a espectros-
cOpia, s'analitza per cromatografía en diversos sistemes com

parant amb luteolina patró. Els resultats obtinguts apareixen
a la TAULA VI-3.

L'analisi. espectroscOpica uv/visible es reflexa a les FI
GURES VI-2 a, b, £, <1 i © (espectres obtinguts) i a les TAU-
LES VI-4 (dades espectrals uv/vis i diagnosi estructural) i
VI-5 (comparació de les dades espectrals obtingudes amb les
bibliogr&fiques).

La informado recollida sobre el compost A ens permet
afirmar que es tracta de luteolina (5,7,3’,4’-(0H)4-flavona),
la firmula estructural de la qual és la següent:

Substancia A: luteolina

(5,7,3’,4'-(0H)4-flavona)
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PAULA VI-3: Comportament cromatogr&fic del compost A.

Paper descendent Capa fina

Whatman 1 Cellulosa Silicagel Silicagel
AcOH 50% AcOH 50% (D (2)

Substancia A 0,50 0,46 0,20 0,36

Luteolina 0,49 0,46 0,20 0,36

1) Benze:Dioxá:Acid acbtic (90:25:4)
2) Tolufe:Acetad d'etil:Acid fbrmic (58:33:9)

FOTOGRAFIA VI-1: Microfotografia deis cristalls de la subs
t&ncia A (luteolina) obtinguts.
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FIGURA YI-2é a: Espectre uv/vig de la substancia A
1

en MeOH ¡
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FIGURA VI-2, b:Espectre uv/vis de la substancia A
en MeONa

J
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FIGURA VI-2, c: Espectre de la substancia A en A1C1
i A1C1^+HC1. (uv/vis)

l
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FIGURA VI-2, d: Espectre de la substancia A en

NaAcO. (tiv/vis
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FIGURA VI-2, e: Espectre de la substancia A en

NaAcO/H^BO^. (uv/vis)
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VI01o3.- Ai'llament i identificado de la substancia B.

La banda B de la primera cromatografía preparativa en pa.

per Whatman 3 de 1'apartat anterior (Rf=0,67) fou eluida amb
MeOH per a espectroscopia i repurificada per cromatografía des
cendent en paper Whatman 3 eluint amb Ocid acOtic al 60$a.
L'única banda violácia fosca a la llum ultravioleta (Rf=0,68)
s'elueix i s'investiga cromatográficament en diversos sistemes

comparant amb patró d'apigenina (TAULA VJ-6).
L'análisi espectrál (FIGURES VI-3 a, b, c, d i e) propor

ciona les dades de la IAULA VI-7»
Les dades recollides i la comparado de les espectrals

amb les bibliogr&fiques de l'apigenina (TAULA VI-8) permeten
asseverar que 1'estructura del compost B correspon a la de
l'apigenina (5,7,4'-(OH)^-flavona):

Substancia B: apigenina
(5,7,4»- (OH)yflavona )
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FIGURA VI-3» a: Espectre de la substancia B en

MeOH. (uv/vis)



FIGURA VI-3, b Espectre uv/vis de la substancia B

en MeONa.
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FIGURA VI-3, c: Espectres uv/vis de la substancia B
en A1C13 i AlCl^+HCl.



FIGURA VI-3» d: Espectre uv/vis de la substancia B
en NaAcO.
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FIGURA VI-3» e: Espectre uv/vis dé la substancia B en

NaAcO/H^BO^.
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VIo1.4«- Aillament i identificació de la substancia C

L'aillament d'aquesta substancia s'iia efectuat a partir
de la fracció éter de petroli procedent de desengreixar uns

100 g de pólvores de fulles dessepades de S. verbenaca L.
Un cop evaporat l'éter de petroli, el residu obtingut es redis
sol en metanol i es cromatografía per técnica descendent en

paper ÍWhatman 3 eluint amb' AcOH al 60$. El cromatograma obtin
gut presenta dues bandes violácies fosques a Rf=0,58 (banda
C) i Rf=0,63 (banda D).

La banda C, després de retallada i eluida , és repurifi-
cada per cromatografía descendent en paper úsant ácid acétic
al 60$ com a eluent. La banda violé,cia fosca a la llum uv ob-

tinguda en aquest cromatograma, proporciona, després de la se

va elució la fracció C (1 mg).
Seguidament es procedeix a la identificació de la substén

cia C:

- Punt de fusió (Kofler): 165 2C,_relativament proper al bi-
bliogréfic de la salvigenina (170 - 172 2C segons GONZÁLEZ
et al., 1978).

- Comportament cromatogréfic: TAULA VI-9.
- Dades eápectrals ultravioleta/visible: FIGURA VI-4 a, b, c,
di e; TAULES VI-10 i VI-11.

- Espectroscópia de masses (realitzat,amb un aparell Hewlett
Packard model 5930A): FIGURES VI-5 , VI-6 i VI-7.

Els alts Rf de la substancia C en els sistemes Whatman 1/
AcOH 60$ i celolulosa/AcOH 50$, així com el fet que s'extregui.
amb éter de petroli, van a favor d'una flavona metilada. A més,
la semblanga del comportament cromatográfic (revelat i Rf) amb
el de la genkwanina (5,4'-(0H)p-7-0Me-flavona) fa pensar que
es tracti d'una estructura propera.

L'ané-lisi per espectroscópia ultravioleta/visible permet
deduir.que es tracta d'una 5-0H-flavona monosubstituída a l'a-
nell B, que les posicions 7 i 4* están metoxilades i l'absén-
cia de grups o-(0H)2 lliures. A la ÍAULA VI-11 es comparen
les dades espectrals uv/vis de la substancia C amb les.de.la

5-0H-7,4'-(0Me)2-flavona obtingudes de la bibliografía, i mal
grat que la majoria d'autors utilitzen etanol com a solvent i



aixó relativitza una mica tota comparado, existeix una evi—
dent superposició.

L'espectrometria de masses confirma definitivament que

1'estructura de la substancia C correspon a la de la 5-0H-

7, 4'-(OMe ^-flavona (4'-metilgenkwanina). El pie molecular
(m/e 298) indica una fórmula molecular corresponent
a una flavona monohidroxilada i dimetoxilada. Els pies a m/e
132 (49$) i 135 (91$) indiquen que és monometoxilada a l'anell
B. Per tant, ja que no es tracta d'un 3-OMe-flavonol (no apg.-

reixen pies intensos característics d'aqüestes estructures),
podem situar un hidróxil i un metóxil a l'anell A, confirmat
per la presencia d'un pie intens'a m/e 166 (41$)* L'espectros
cópia uv/vis ens indica la presencia d'un hidróxil lliure a la
posició 5, per tant ens falta trobar la situado del metóxil.
L'absóncia d'un pie intens a M+=15 (283 en el nostre cas) ens
permet diagnosticar que no es tracta,d'una 6- o 8-metoxifla-
vona; el metóxil es pot trobar només, dones, a la posició 7«

En conclusió, la substancia C és la 5-Mdroxi-7,4'-dime-
toxiflavona (4'-metilgenkwanina)s

Substancia C: 9-QH-7.4l-(0Me)o'
flavona (4'-metilgenkwanina)
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PIGURA VI-4. a: Espectro uv/vis de la substancia 0
en HeOH
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FIGURA VI-4. b: Bspectre uv/vis de la aubat&ncia G
en MeONa.
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FIGURA VI-4. o: Espectres uv/vie de la sábstiuicia C
en A1C13 i A1C13+HC1.



FIGURA VT-4. d: Espectro uv/vis de la substancia C
en NaAcO.
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en NaAcO/H^BO^*
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FIGURAVI-5:EspectredemassesdelasubstanciaC. Noráésesrepresentenelspiesd1inten- sitatsuperioroigualaun8%.
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Aquest és un resultat important, car és la primera vega—
da que es cita aquest comp'ost flavónic al genere Salvia L. i
només la tercera vegada que es cita a la familia Labjatae Juss

(veure TAULA VI-12); aquest fet pot.teñir, certament, interés
des d'un punt de vista quimiotaxonbmic.

Espacie Referencia

Rosmarinus officinalis L.

Sideritis gomerae

BRIESKORN & MICHEL, 1968

GONZALEZ et al., 1978

TAULA VI-12: Espacies de Labiatae Juss on,ja s'havia
citat la presencia de 5-0H-7,4,-(0Me)2-
flavona.

VIo 1o5o- Aillament i identificacié de la substancia D.

Análogament a la substancia C, la D s'ha aillat de la fra_c
ció feter de petroli procedent del desengreixat de 100 g de ¿ól
vores de fulles de S. verbenaca L.

La banda D de la primera cromatografía preparativa en
Whatman 3 / AcOH 60$ (Hf=0,63) utilitzada per a separar la
substancia C (cfr. apartat VI.1.4) s'elueix i es repurifica
per cromatografia descendent en paper Whatman 3 aluit amb &cid
acOtic al 60$o La banda eluida del cromatograma éns proporcio
na un sOlid (1 mg) corresponent a la substancia D, al qual s’a
pliquen les troniques de identificació.
- Comportament cromatogr&fic: TAULA VI-13 (revelat i comporta
ment en diversos sistemes).

- An&lisi per espectroscopia uv/vis: FIGURES VI-8 a, b, _c, d
i e (espectres), TAULA VI-14 (dades espectrals i diagnosi
estructural) i TAULA VI-15 (comparacáó amb les dades biblio
gr&fiques).

- An&lisi per espectrometría de masses: FIGURES VI—9 (espectre
obtingut), VI-10 i VI-11 (fraccionament). L‘espectre s’ha enr¿
gistrat en un aparell AEI aodel MS9 actual!tzat per VG ANA*»
1YTICAL.
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El comportament cromatogr&fic (no revelat amb NH^ ni amb
AlCl^) ens indica que es tracta d'una flavona amb un grau de
metilació important. Si a mes observem les dades aportades per

11 espectroscopia uv/vis podem deduir que es tracta d'una 5-0H-
flavona mono substituida a l'anell B, en el qual hi ha un metb-
xil a la posició 4'.J A la posició 6 indica,en un principi, la
presencia d'un-OH o d'un -OMe.

En una sOrie homóloga, la metilació de la posició 4'-OH
provoca un desplagament de la banda I en metanol, respecte al
cpmpost no metilat, de -3 a -10 nm. La cirsimaritina (5,4'-(OH)2
6,7-(OMeJo-flavona).presenta la banda I en MeOH a 333 orn (MAE- ‘

TINEZ-VERGES, 1380), mentre que la substancia D la té a 330 nm;
hi ha per tant una diferencia de -3 nm. Aixó pot fer pensar

que la substancia D tingui 1'estructura de la cirsimaritina
amb el 4'-OH metilat0

En una sbrie homóloga la hidroxilació de la posició 6 dg£
plaga la banda II en MeOH cap a longituds d'ona mes llargues,
peró la metilació del 6-0H o deis próxims redueix aquest des-
plagament. En el nostre cas, la banda II en metanol le la subs
táncia C (5-OH-7,4*-(OMe^-flavona) apareix a 270 nm, laintro-
ducció en aquesta estructura d'un -OH en 6 dona la 5,6-(0H)2“
7,4*-(OMe)g-flavona que té la banda, II en metanol a 285 nm
(OKUDA et al., 1975). La metilació del 6-OH ha de reduir aques

ta diferencia; ¿ja que la substancia D presenta la banda II en
MeOH a 280 nm, hem de pensar que la substancia B és metoxilada.
i no hidroxilada a la posició 6.

A partir del que s'ha explicat fins ara podem formar l'hi
'pótesi de que la substancia D té una estructura corresponent
a una flavona amb un hidróxil lliure a la posició 5 i metóxils
a les posicions 6 i 4*.

Aquesta hipótesi s'ha vist confirmada i completada per

l'espectre de masses (FIGURES VI-9» VI-10 i VI-11), enregistrat
en un aparell -

El pie molecular (m/e 328) correspon a una fórmula mole-
otilar C^gH^gOg, i per tant a una monohidroxitrimetóxiflavona.
Els pies a m/e 135 (46#) i 107 (58#) indiquen 1'existencia d'un
sol metóxil a l'anell B. L'anell A ha de contenir, dones, un

hidróxil i dos metóxils (ja que no surt cap pie caractenstic



U2

de 3-OMe-flavonol) o La fácil párdua d’un radical metil peí ion
molecular (m/e=313, corresponent a M+*^=15) i el pie m/e 181
(corresponent a A^^15) indiquen la presencia d'un metbxil en
6 o en 8. Ja que per espectroscópia uv/vis hem vist l'existán
cia d’un 5-OH lliure i d’un substituent en 6, resulta que a

aquesta posició h.i ha un -OMe i ©1 segon -OMe de l'anell A no

més pot estar en 7 o en 8. Finalment, en Lase al conjunt de
dades obtingudes de la substáñtíia D i la comparació de les es

pectrals. iiv/vis amb les bibliográfiques corresponents a la, sal
vigenina, concloem que el darrer metbxil és a la posició 7»i
que, conseqüentment,,1|estructura de la substancia D corres-

pon a la 8-üidroxi-6,7,4,-trimetoxiflavona (salvigenina)í

Substápcia Di salvigenina

(5-0H-6,7,4 *-(OMe)3«flavona)
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FIGURA VI-8, a? Espectro uv/vis de la substancia D
en MeOH.



FIGURA VI-8, b: Espectro uy/vis de la substancia
D en MeONa.
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FIGURA. YI-8, c: Espectros uv/vis de la substancia D
en A1C13 i AlCl^+HCl.
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FIGURA VT-8, d: Espectre uv/vis de la substáncia
1) en NaAcO.



FIGURA YI-8, e: Espectro uv/vis de la substancia
1} en NaAcO/H^BOy
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Quant a la freqífencia de la saivigenina a la familia La--
biatae Juss, segons la revisió d’ABZET & MARTÍNEZ-VERGES. (19o1)
s’ha identificat anteriorment a 8 espacies de la familia, 4 de
les quals pertanyen al gbnere Salvia L. (TAULA VI-16).

TAULA VI-16: Espacies del genere Salvia L. on s'ha ci-
tat anteriorment la saivigenina (5-0H-6,7,4’-
(OMe)yflavona).

Espacie Referencia

S0 aetiiiopis ULUBELEN & UYGUR, 1976

S. triloba ULUBELEN et al., 1968

So virgata ULUBELEN & AYANOGLU, 1975

S. officinalis BRIESKORN & KAPADIA, 1979



VI.2.-ESTUDI DELS HETERÜSIDS

VT.2„1.~ Introducció

Els heterbsids de les fulles de S. verbenaca L. a1han in

vestigat a partir de 1'extracte butanólic procedent del procés
extractiu explicat a la secció V.1.3. Aquesta investigado ha
estat fortament dificultada per 1* existencia d'abundants ácids
fenols a l'esmentat extracte butanblic.

En una primera inspecció de 1'extracte per cromatografía
en capa fina de cel»lulosa eluint amb ácid acbtic al 30$ hem
pogut apreciar 1*existencia al mateix de tres substancies (A',
B' i C') que presenten un revelat característic de compostos
flavfcnics (TAULA VI-17)» Els Rf s'indiquen a la TAULA VI-18.

Quan es cromatografía 1'extracte en cel«lulosa/acetat
d'etiliácid fórmicsaigua (33:7:10) apareixen també tres ia-

ques que es revelen amb NH^ i AlCl^ ais següents Rf: 0,14,
0,38 (7-glucosil-luteolina patró Rf=0,40) i 0,61.

Només incidirem sobre les fraccions A' i B' quant a la
seva investigado, ja que la taca corresponent a C' és molt
poc intensa (així> indica l1 existencia de poca quantitat d'a—
questa substancia a les fulles de S, verbenaca L.) i es rele
ga a treballs posteriors.

TAUIA VI-17: Eluorescencia deis compostos flavbnics de
1'extracte butanólic.

UV 366 nm NH3/üV 366 nm A1C13/UV 366 nm

A1 violad fose groe groe

B' violad fose groe groe

C' violad fose groe groe

7-gluco-
sil-lu- violad fose groe groe
teolina
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TAULA VI-18: Rf deis compostos flavbnics de 1'extracte
butanblic en cromatofoli de cel»lulosa

eluit amb b,cid acbtic al 30$.

Substancia Rf

A' 0,22

7-glucosil-luteolina 0,23

B* 0,30

C* 0,‘39

VIo202.- Investigació de la fracció A1

Hem aillat aquesta fracció per cromatografía descendent
en paper Wliatman 3 de la solució metanblica de 1* extracte bu
tanblic, usant com a eluent ácid acbtic al 30$ i posterior re
purificació peí mateix sistema.

El producte obtingut presenta el comportament cromatográ
fie indicat a la TAULA. VI-r19, L'anblisi per espectroscbpia
uv/vis (FIGURES VI-12 a, b, c, d i e) proporciona les dades
de la TAULA VI-20, que es comparen amb les de la 7-glucosil-
luteolina a la TAULA VI-21.

El seu Rf en el sistema silicagel/acetat d'etil: metil-
etil-cetona:b.cid fbrmic:aigua (5:3:1:1) ens indica que es trac
ta d'un monogliebsid (PELISSIER et al., 1979)» mentre que les
dades espectrals permeten deduir que es tracta d'un derivat en

7 de la luteolina.
La hidrblisi de l'heterósid amb H^SO^. al 5$ i 1'extrae-

ció amb bter etílic de la solució hidrolitzada proporcionen
un aglicó que cromatogrb.ficament correspon a la luteolina
(TAULA VI-22).

Podem concloure, dones, que la substancia A' correspon
a un monbsid en 7 de la luteolina•(probablement 7-glucosil-
luteolia):
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Substancia A|: 7-monbsid de la lúteo-

lina (5,7,3',4'-(0H)^-flavona-7-mon6-
sid). Probablement 7-glucosil-luteoli
na.

Malgrat que la comparado de les dades cromatogr&fiques
de la substancia A' amb les de la 7-glucosil-luteolina (TAU—
LA VI-19) i també de les dades espectrals (TAULA VI-21) ens

permeten formular ]a hipbtesi que la substancia A' correspon
a la 7-glucosil-luteolina, caldrá que sigui confirmada en pos
teriors investigacions del sucre unit a la posició 7.

TAULA VI-19: Comportament cromatogr&fic de la substancia
A' enfront de la 7-glucosil-luteolina.

Cel.lulosa
AcOH 50/o

Celolulosa
AcOH 30$

Cel.lulosa
(D

Silicagel
(2)

Substancia A' 0,47 0,24 0,47 0,58

7-glucosil-lu-
teolina 0,47 0,24 0,47 0,58

Luteolina 0,57 0,12 — —

1) Acetat d'etil:Acid fbrmic:Aigua (33:7:10)
2) Acetat d’etil:Metil-etil-cetona:Acid fbrmic:Aigua

(5:3:1:1)•
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A1 en HeOH.
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en MeCRa.
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FIGURA VI-12» c: Espectros uv/vis de la substancia
A* en A1C13 i AlCl^+HCl.
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A* en NaAcO*
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en NaAcO/H^BO^.
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TAULA VI-22: Comportament cromatográfic en capa fina de
cel'lulosa/AcOH 50$ de l'aglicó de 1*heteró
sid A'.

Revelat
Rf

NH-/UV 366 nm AlCl-^/UV 366 nm
Aglicó d'A1 0,28 groe groe

Lúteolina 0,28 groe groe

VI,2o3«- Investigació de la fracció B1

La solució metanólica de 1'extracte butanólic de la mar-

xa extractiva explicada a la secció V.1.3» es cromatografía
preparativament en paper Whatman 3 / AcOH 2$ durant dos dies.

Malgrat que aquesta técnica no és corrent per a heteró-
sids, experiéncies prbvies havien demostrat la possible utili
tat en el nostre cas per a eliminació d'ácids fenols. Apareix
una tanda ampias., viol&cia fosca a la llum uv, que és retalla-
da i eluida. La investigació en capa fina de l'eluat permet
veure que hi ha dues substancies flavóniques (B' i C') (TAU-
LA VI-23).

TAULA VI-23: Comportament cromatográ.fic de les substán-
cies flavóniques de l’eluat de la banda am-

pía de la cromatografía en Whatman 3 / AcOH
2$.

Rf en cel-
lulosa/AcOH
15$

Revelat
'

UV 366 nm NH^/UV 366 nm A1C13/UV ,366 nm

B» 0,14 violaci fose groe groe

C* 0,23 violaci fose groe groe
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Per aixó, l'eluat obtingut és repurificat per cromato-
grafia descendent en paper Wbatman 3 eluint amb AcOH al 15$.
l'eluat de la banda obtinguda en aquest cromatograma s'ana-
litza cromatográficament (TAUIA VI-24)i per espectroscopia
uv/vis (FIGURES VI-13 a, b, c, d ie; TAULA VI-25).

La hidrOlisi Ocida proporciona un aglicó de comportament
cromatogr&fic similar al de la luteolina : Rf en CF de cel.lu

losa/AcOH 50$ 0,28 (luteolina patró Rf=0,28). També el com-
i

portament espectral correspon al de la luteolina, amb resul-
tats superposables ais de la TAULA VI-5.

El valor del Rf ‘en el sistema silicagel/acetat d'etil:m.j3
til-etil-cetona:Ocid fOrmic:aigua (5:3:1:1) ens indica que es

tracta d'un monOsid (PELISSIER et al., 1979). Per altra part,
del comportament espectral a la llum uv/vis es dedueix que es

tracta d'un derivat en 7 de la luteolina, és a dir d'una 5,3*»4*-

(OH)^-7-OR-flavonao
A partir de les dades recollides es pot concloure, dones,

que es tracta d'un monbsid en 7 de luteolina:

Substancia B': monbsid en 7

de la luteolina.

En posteriora estudia s'intentará aclarir quin és el ti-
pus de molécula sucrada de 1'heterOsid B'•
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en MeONa.
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B' en A1C13 i AlCl^+HCl.



B' en NaAcO.
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FIGURA. YI-13» e: Espectro uv/vis de la substancia
B» en NaACO/H^BOy



VII.- INSPECCIÓ CROMATOGRAFICA DEIS AGLICONS

FLAVONICS DE IES FUL1ES DE Salvia lavan-

dulifolia VAHL SSP oxvodon (WEBD ft HET.DR.)

RIVAS-GODAY & RIVAS-MARTINEZ I Salvia can-

delabrum BOISS
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Les polvorea de les fulles seques deis tAxons indicats,
així com les de Salvia sclarea L., han estat sotmeses ais pro

cessos extractius explicats a les seccions V.1.1 i V.1.2.
Els extractes obtinguts (el de S. sclarea L. s'ha utilitzat
com a testimoni ja que SEMRAU, 1958, ja hi havia identificat •

luteolina i apigenina) han estat cromatografiats en capa fina
enfront de luteolina, apigenina i genkwanina patrons en els
quatre sistemes següents:

1.- Cel-lulosa/AcOH 50
20- Silicagel/BenzA:DioxA:Acid acAtic (90:25:4).3.- Silicagel/Benzb:Piridina:Acid fórmic (72:18:10).4.- Silicagel/ToluA:Acetat d'etil:Acid fbrmic (58:33:9).

En el revelat deis cromatogrames s'ha pogut observar l'e-
xistAncia ais dos taxa inspeccionats de 3 substancies (A, B i
C) que donen fluorescencia violAcia fosca a la llum ultravio-
leta que passa a groga després de revelar amb AlCl^. Les tres
substancies apareixen en ambdós tAxons a 1*extracte d'aglicons
lliures i a l'obtingut per hidrAlisi Acida; aixb indica que es

poden trobar a la planta en forma d'aglicó lliure„
A la TAULA VII-1 s'indica el comportament cromatogrAfic

en els diversos sistemes de la substancia A enfront de lúteo-

lina, i a la TAULA VII-2 el de la substAncia B enfront d'api-
genina, i en tots dos casos enfront de 1'extracte de S. scla-
rea L. De les dades recollide3, tenint en compte a mes que
tant la substAncia A com la B coincideixen en el revelat amb
luteolina i apigenina (TAULA VII-3)» i atenent també raons

quimiotaxonomiques de 1'elevada freqüAncia d'aqüestes dues fia
vones en espAcies,de la familia Labiatae Juss (ADZET & MARTÍ-
NEZ-VERG-ÉS, 1981), podem concloure que 1' estructura de la subs
tAncia A correspon a la de la luteolina (5,7>3'»4'-(QH)^-fla-
vona) i la de la substAncia B a la de 1'apigenina (5,7»4'-(0H)2
flavona):
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Substancia A: luteolina Substancia B: apigenina

(5,7,3',4*-(OH) -flavona) (5,7,4'-(OH)^-flavona)

Quant a la substancia (o substancies).C, el seu comporta
ment cromatogr&fic figura a la TAULA VII-4, de la qual només
podem concloure que la substancia (o substancies) C.han de te
nir una estructura propera a la de la genkwanina (5,4'-(0H)2~
7-OMe-flavona):

Genkwanina (5,4'-(0H)2-7-0Me-
flavona)

En resum, dones, tant S. candelabrum Boiss. com S. lavan-
dulifolia Vaiil ssp. oxyodon (Webb & Heldr.) Rivas-Goday & Ri-
vas-Martínez contenen luteolina, apigenina i un altre flavo-,
noide d'estructura propera a la genkwanina. Com es pot veure,
els resultats són forqa coincidents amb els obtinguts per a

S. verbenaca L. (cfr. VI.1) de la qual hem aillat, entre al-

tres, luteolina, apigenina i 5-(0H)_7,4'-(0Me)2-flavona (4'-
metilgenkwanina).
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TAULA VI1-1: Comportament cromatográfic de la substancia A

Gellulosa

AcOIJ 50io
Silicagel

(D (2) (3)
Lúteolina 0,48 0,17 0,19 0,33

S. candelabrum 0,47 0,17 0,19 0,33

S* lavandulifolia

ssp oxyodon 0,49 0,16 0,19 0,33

S. sclarea 0,49 0,17 0,19 0,33

1) Benzb:DioxA:Acid acbtic (90:25:4)
2) Benzb:Piridina:Acid fbrmic (72:18:10)
3) Tolub:Acetat d'etil:Acid fbrmic (58:33:9)

TAULA VI1-2: Comportament cromatogrb.fi c de la substancia B

CeUulosa

AcOH 50$
Silicagel

(D (2) (3)

Apigenina 0,65 0,32 0,43 0,40

So candelabrum
í

0,64 0,32 0,43 0,41

S. lavandulifolia

ssp. oxyodon 0,64 0,32 0,43 0,41

S. sclarea 0,65 0,33 0,43 0,41

1) Benzb:DioxA:Acid acbtic (90:25:4)
2) Benzb:Piridina:Acid fbrmic (72:18:10)
3) Tolub:Acetat d'etil:Acid fbrmic (58:33:9)
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TAULA VII-3: Revelat de les substancies A i B.

UV 366 nm NH^/UV 366 nm A1C13/UV 366 nm
A violaci fose groe groe

Luteolina violaci fose groe groe

B violaci fose groe groe

Apigenina violaci fose groe groe

TAU1A VI1-4 i Comportament cromatogr&fic de la substancia C.

Cel»lulosa

AeOH 50%

Silicagel

(D (2) (3)

Genkwanina 0,70 0,56 0,62 0,47

S. candelabrum 0,71 0,54 0,65 0,48

S. lavandulifolia

ssp. oxyodon 0,71 0,53 0,59 0,49

1) BenzA:Diox&:Acid acetic (90:25:4)
2) Benzb:Piridina:Acid fbrmic (72:18:10)
3) Tolub:Acetat d'etil:Acid fórmic (58:33s9)



VIIIo- ESTAT ACTUAL DEIS CONEIXEMENTS SOBRE

ELS FLAVONOIDES DEL GENERE Salvia L.

INCLOSOS ELS RESULTATS DEL PRESENT

TREBALL.1.- Espacies estudiades.2.- Característiquea flavonbidiquea del genere.
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VIII.1o- ESPECIES ESTUDIADES

A la TAULA VIII-1 s'indiquen quines son les espacies es-

tudiades des d'un punt de vista de composició flavónica, les
substancies identificades i les referóncies sobre la procedan
cia dé les dades.

TAULA VIII-1:Espacies del gónere Salvia L. estudiades peí que

'es refereix a la seva composició flavónica. '

Espócie/Plavonoide Referencia

1.- So aethiopis L.

Salvigenina (=micanina) ULUBELEN & UYGUR ,1976

5-OH-7,3'4’-(OMe)^-flavona ULUBELEN & AYGUR , 1976

2.- S. argéntea L.

Absóncia de flavonoides SEMRAU, 1958

3.- S. candelabrum Boiss.

Apigenina Dades própies
Lúteolina Dades própies

4.- S. coccinea

Lúteolina SEMRAU, 1958

5.- S. deserta

Apigenina SMIRNOVA et al., 1974

Lúteolina SMIRNOVA et al., 1974
Cinarósid (7-glucosil-luteolina) SMIRNÓVA et al., 1974
Co smo siósid(7-glucosiLapigenina) SMIRNOVA et al0, 1974

7-to-/5-D-glucosil-crisó'eriol SMIRNOVA et al., 1974

7-0-/í-D-glucuronil-luteolina SMIRNOVA et al., 1974

7_0-/3-D-xilosil-apigenina SMIRNOVA et al., 1974

7-0-/3-D_xilosil-crisoeriol SMIRNOVA et al., 1974

7-0-/3'-D-gÍucuronil-crisoeriol SMIRNOVA et al.'. 1974
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TAULA VIII-1 (continuació)

Espfecie/Plavonoide Referencia

6.- S. fruticosa Miller (=S. trl
loba L. f1.)

Salvigenina (=micanina)7.- S0 glutinosa L.

Apigenina
Genkwanina

Isokaempferidonina
Kumatakenina

Aianina

Retusina8.- S. keerii

Apigenina
Luteolina

> ')9.- S. kopetdaghensis

Apigenina
Luteolina

Cosmosiósid(7-glucosilapigenina)
Cinarbsid (7-glucosil-luteolina)
7-0-fJ-D-glucosil-crisoeriol

7-0-y5-D-glucuronil-luteolina
7-Q-¿-D-glucuronil-cri s¿ erio1
7-0-¿í-D-xilosil-apigenina
7-0-f^-D-xilosil-crisoeriol

ULUBELEN et al., 1968
i

WOLLENWEBER, 1974

WOLLENWEBER, 1974
WOLLENWEBER, 1974
WOLLENWEBER, 1974
WOLLENWEBER, 1974
WOLLENWEBER, 1974

SEMRAU, 1958
SEMRAU, 1958

SMIRNOVA et_al., 1974
SMIRNOVA et al.. 1974

SMIRNOVA et al., 1974
SMIRNOVA et al., 1974

SMIRNOVA et al., 1974

SMIRNOVA et al., 1974
SMIRNOVA et al., 1974

SMIRNOVA et al., 1974
SMIRNOVA et al., 1974

10.-S. kopolnoi

Apigenina

Luteolina

Cinarbsid (7-glucosiüuteolina)

SAGDULLAEVA & KHAZANOVICH,
1972
SAGDULLAEVA & KHAZANOVICH,
1972

SAGDULLAEVA & KHAZANOVICH,
1972 .
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TAUIA VIII-1 (continuació)
i

Espbcie/Flavonoide Referencia

110- S. lavandulifolia Vah.1 sspa

oxyodon (WebU & keldr.) Ri-

vas-Goday & Rivas-Martínez

Apigenina
Lúteolina

120- S. lavanduloides HBK

Dades prbpies
Dades própies

Eupatorina RODRÍGUEZ et al., 1974
'

5-0H-6, 7,3' , 41 - (OMe)^-flavona RODRIGUEZ et al., 1971
13»- S. limbata

Apigenina SHAMSUDINOV & DZHUMYRKO,
1979

Luteolina SHAMSUDINOV & DZHUMYRKO,
1979

Cosmosií>sid(7glucosil-apigenina) SHAMSUDINOV & DZHUMYRKO,
1979

Cinarbsid (Tglucosil-luteolina) SHAMSUDINOV & DZHUMYRKO,
1979

14»- So nemorosa L.

Apigenina

Luteolina

Cinarósid (7-glucosil-luteolina)

SAGDULLAEVA & KHAZANOVICH,
1972
SAGDULLAEVA & KHAZANOVICH,
1972
SAGDULLAEVA & KHAZANOVICH,
1972 /

15«- S. nutans

Luteolina

Diosmetina

16.- S. officinalis L
l

Apigenina
Luteolina

Genkwanina
<

GELLA & PROKOSHEVA, 1970
GELLA & PROKOSHEVA, 1970

SEMRAU, 1958
SEMRAU, 1958
BRIESKORN & BIECHELE, 1971
BRIESKORN & BIECHELE, 1971

i
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TAULA VIII-1 (continuació)

Espbcie/Plavonoide Referencia

160- S. officinalis L. (Continuació)

Hispidulina
Cirsimaritina

5,6,7,4'-(0Me)^-flavona
Nepetina (=eupafolina)
Cirsiliol

Heterbsid de luteolina

Heterósid d'apigenina

Heterósid de nepetina
Heterósid de 5,3*,4‘-(0HK-
flavona ^
Heterósid de 6-OH-luteolina17.- S, patens

Apigenina
Luteolina18.- S. plebeia

Hispidulina (=dinatina)

¡Salvitina

Nepetina (=eupafolina)

7-gluco-xilosil-hispidulina

7-glucoxilosil-nepetina

BRIESKORN & BIECHELE, 1971
BRIESKORN & BIECHELE, 1971
BRIESKORN & KAPADIA, 1979
BRIESKORN & BIECHELE, 1971
BRIESKORN & BIECHELE, 1971
LALLEMENT-GUILBERT & BE-
ZANGER-BEAUQUESNE, 1970
BRIESKORN & BIECHELE, 1971
LALLEMENT-GUILBERT & BE-
ZANGER-BEAUQUESNE, 1970
BRIESKORN & BIECHELE, -1971

BRIESKOR & BIECHELE, 1971
BRIESKOR & BIECHELE, 1971

SEMRAU, 1958
SEMRAU, 1958

TSANG-HSIUNG & KUO-TUNG,
1972
GUPTA et al., 1975
TSANG-HSIUNG & KUO-TUNG,
1972

TSANG-HSIUNG & KUO-TUNG,
19721

TSANG-HSIUNG & KUO-TUNG,
1972

19o- S. pomifera L. (=S„ calycina
Sibth. & Sm.)
Apigenina DOGANIS, 1971
Luteolina DOGANIS, 1971
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TAULA VIII-1 (continuació)

Espfecie/Plavonoide Referencia

20.- 5, pratensis L.

Existencia de 2 compostos
antociánica SAVIN & IVANIC, 1973

21S. sclarea L.

Apigenina SEMRAU, 1958
SAGDULLAEVA & KHAZANOVICH,
19?2

Luteolina SEMRAU, 1958
SAGDULLAEVA & KHAZANOVICH,
1972

Cinarbsid (7-glucosil-luteolina) SAGDULLAEVA & KHAZANOVICH,
1972 r

22.- S. seravschanica

Apigenina
Luteolina

Cinaresid (7-glucosil-luteolina)
Cosmosi6sid(7'glucosilapigenina)
7-0-^-D-glucosil-crisoeriol ■

7-^-0-^-D-glucirronil-lut eo1ina
7-0-A-D-glucuroniÍ-crisoeriol
7-0-/3-D-icilosil-apigenina
7-0-t3-D-xilosil-crisoeriol

SMIRNOVA et al., 1974

SMIRNOVA et 3*1 « y 1974

SMIRNOVA et al., 1974

SMIRNOVA et 3*1 y y 1974

SMIRNbvA et 9*1 • y 1974

SMIRNOVA et 3l y y 1974

SMIRNOVA et al. i 1974

SMIRNOVA et al., 1974

SMIRNbVA et 3*1 « y 1974

23.- S. splendens

Luteolina

Pelargonidina

Cianidina

Delfinidina

SEMRAU, 1958
ASEN, 1961
SHIBA-TA et al., 1966

ASEN, 1961
SHIBATA et al., 1966

ASEN, 1961
SHIBATA et al., 1966
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TAULA VII1-1 (continuado)

Espbcie/Plavonoide Referencia

24.- S. tomentosa Mili (=S. grandi-

flora Etling.)‘

Cirsimaritina

Luteolina

Nepetina (=eupafolina)
Jaceosidina ,

5-OH-6,7,3',4'-(OMe)^-flavona
25.- S. verbenaca L.

ULUBELEN el al., 1979
ULUBELEN et al., 1979

ULUBELEN et al.,*1979

ULUBELEN et al*, 1979
ULUBELEN et al.t 197$

Apigenina
Luteolina

5-OH-7,4'-(OMe)^-flavona
Salvigenina

26o- So verticillata L.

Existencia de 2 compostos
antociánics

27o- S. viridis L. (=S, horminum L)
Quercetina

Campferol

3-(£-cumaril-glucosil)-5-glu-
cosil-pelargonidina

3-(]o-cumaril-gluco s il) -5-glu-
cosil-cianidina

3-(^-cumaril-glucosil)-5-glu-
cosil-delfinidina

3- (jo-cumaril-glucosil) -5-glu-
cosíl-petunidina

3-(£-¿umaril-glucosil)-5-glu-
cosil-malvidina

3- (jo-cumaril-glucosil) -5 -glu-
cosíl-paeonidina

28.- S. virgata JacqQ

Salvigenina

5-0H-7,3',4’-(OMe)^-flavona
5-glucosil-salvigenina

Dades prbpies
Dades pr6pies
Dades própies
Dades própies

SAVIN &

CORNU &

CORNU &

CORNU &

CORNU &

CORNU &

CORNU &

CORNU &

CORNU &

IVANIC, 1973

PAYNOT, 1969

PAYNOT, 1969

PAYNOT, 1969

PAYNOT, 1969

PAYNOT, 1969

PAYNOT,
l

1969

PAYNOT, 1969

PAYNOT, 1969

ULUBELEN & AYANOGLU, 1975
ULUBELEN & AYANOGLU, 1975
ULUBELEN & AYANOGLU, 1975
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VIII.2.- CARACTERÍSTIQUES PLAVONOIDIQUES DEL GENERE Salvia L.

Malgrat que només s'ha estudiat els voltats d'un 6$ d'es-

pécies del genere (cfr. TAULA VIII-1) i que la gran dispersió
sistemática de les dades recollides no permet establir consi-
deracions quimiotaxonbmiques definitives, si que podem veure

quina és la terldbncia del génere Sálvia quant al tipüs d'es-
tructures flavbniques i de substitucions que les seves espb-
cies'contenen. A la TAULA VIII-2 es recullen les estructures

deis aglicons flavbnics que s'han pogut identificar fins ara

en espacies del gbnere Salvia L. i el nombre d'espbcies en les
quals s'han determinat. ' ’

Atenent a la informado existent en els moments actuáis

sobre la constituci<5 flavbnica de les espacies del genere Sal-
via L. podem efectuar les següents.puntualitzacions.1.- És general la presencia de flavonoides en les espacies del

gbnere. Només en una espbcie de les estudiades no s'han d_e
tectat flavonoides: Salvia argéntea L. (SEMRAU, 1958).2.- La classe de flavonoides mes abundant al gbnere és la de
les flavones (60$) seguides a distáncia per flavonols i

antocianidiñes; cal remarcar, a més, que només s'han tro-
bat flavonols en 2 espacies d-e les estudiades. Segons A3>-
ZET & MARTÍNEZ-VERGÉS (1981) aproximadament el 65$ deis

aglicons flavbnics coneguts a Labiatae Juss son flavones,
percentatge molt semblant" al que hem .assenyalat per al
gbnere Salvia L. Ténim docs, que aquest segueix, en l'as
pecte que comentem, la tendencia de la familia a la qual
peítany, que sembla prbpia, segons HARBORNE & WILIAMS
(1971)» d'angiospermes ‘herbácies superiors.3.- Entre les flavones,la més freqüent al gbnere Sálvia és la

*

lu-fceolina, que s'ha detectat eñ un 57$ de les espacies es
tudiades. La segueixen apigenina i salvigenina, que es tro
ben, respectivament, en un 50$ i 13$ de les espacies estu
diades. Lá freqübncia prddominant de luteolina i apigeni-
na és un factor de coincidbnciá amb les Labiades en gene-

ral, no així per al cas de la salvigenina, ja que en la
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prelació freqüencial corresponent a la familia el tercer
lloc correspon segons ADZET & ffiARTlNEZ-VERGES (1981) a

1'escutellareina, flacona, que per altra part, no ha es-
tat detectada encara al genere S&lvia.

4o- Quant al3 tipus de substitucions que porten les flavones
del gfenere Salvia L., podem assenyalar el següents

a) Només s'ha detectat una flavona substituida a la posi-
ció 8, la 5,8,4'-(OH)y-7-OMe-flavona (salvitina), la
qual no ha estat trobada a cap mes genere de labiatae
i és citada a una sola espbcie de Salvia, S. plebeia
(GUPTA et al., 1975).

b) La metoxilació és un tipus de substitució molt freqüent
al génere Silvia. Aproximadament el 83$ de les seves

flavones presenten aquest tipus de substitució, percen

tatge molt semblant al trobat per a les Labiades en ge

neral (veure TAULA VIII-2).

c) Un 57$ de les flavones identificades a Salvia L. són
6-OR substituides. Entre elles la mes abundant és la

salvigenina. A les Labiades, com es pot veure a la
TAULA VIII-3, el percentatge de flavones 6-OR substituí
des és d'un 60$ (ADZET & MARTlNEZ-VERGÍS , 1981).

d) La presencia de flavones amb tipus de substitució poc

freqüent com són les 6-OR derivacions, de les quals hem
parlat a l'apartat anterior, i 4,-metoxilacions a l'or
dre Tubuliflorae (Sensu ENGLER, 1964) en el qual s'in-
clou Labiatae ja fou assenyalat per HARBORNE (1967)»
Posteriorment MARTInEZ-VERGES (1980) indica que un 31$
de les flavones de Labiatae presenten un metbxil en 4’;
nosaltres hem observat que el percentatge per a aquest
tipus de substitució és en el genere Sálvia d'un 39$.
Personalment hem tingut ocasió, gr&cies a l'estudi deis
flavonoides de les fullea de S. verbenaca,L., de fer una

nova aportació a la llista de flavones d'espacies de
Salvia L. que presenten un metóxií en 41, estracta de
l'aíllament per primera yegadá en el gañere de la 5-OH-

7,4«-(OMe)2-flavona„
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5*- Nomls dues secciona del genere (Drymosphace Bentham i Hor
minum Dummost) s'ha citat 1'existencia de flavonols, que

a més són diferents per a cada secció: isocampferidonina,
kumatakenina, aianina i retusina a la secció Drymosphace
Bentham, i quercetina i ’campferol a la secció Horminum
Dummosto
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IX. 1.- QUANT ALS CONSTITUENTS DE Salvia verbenaca X.. (1.735)

L'estudi realitzat a les fulles dessecades de Salvia ver-

benaca L. ens permet obtenir les següents conclusions:

A) A partir de les troniques utilitzades en 1'"screening" fito
químic podem afirmar la presencia de sucres reductors, mucí
lag, ácids fenols (tant lliúres com combinats), flavonoides
i tanins (hidrolitzables i condensats), mentre que no hem
detectat heterbsids cianogenbtics ni cardiotbnics, derivats
quinbnics (lliures ni combinats), saponines, antocianes, leu
coantocianes, essbncia ni alcaloides. 1

B) L'estudi deis aglicons demostra 1'existencia de quatre d'ells
en forma lliure, que han estat aillats i identificats. Son
els següents: í1.- Luteolina (5,7,3',4'-(0H)^-flavona), identificada croma-

togr&ficament i per espectroscbpia ultravioleta/visible.2.- Apigenina (5,7,4'-(0H)yflavona) identificada per les ma
teixes tbcniques que 1*anterior.3.- 4'Hmetilgenkwanina (5-0H-7,4'-(0Me)2-flavona), 1'es truc
tura de la qual ha estat determinada per espectroscbpia
ultravioleta/visible i espectrometria de masses. Es tra£
ta de la primera cita d'aquest flavonoide al genere Sal-
via L. i la tercera a la familia Labiatae Juss.4.- Salvigenina (5-0H-6,7,4'-(0Me)^-flavona), identificada
per les mateixes tbcniques que 1'anterior.

C) La investigació deis heterbsids per mbtodes cromatográfics
i d'espectroscbpia ultravioleta/visible posa de manifest
1'existencia de dos monbsids en 7 de la luteolina, un deis
quals, per les seves característiques cromatográfiques i es

pectrals, correspon probablement a la 7-glucosil-luteolina.

IX.2o- QUANT ALS AGLICONS FLAVONICS DE Salvia lavandulifolia
VAHL SSP. oxyodon (WEBB & HELDR.) RIVAS-GODAY & RIVAS-
MARTINEZ I Salvia candelabrum BOISS.

La inspecció cromatográfica realitzada a les fulles deis
taxa indicats evidencia 1'existencia en forma lliure de 3 agli



cons:1.- Luteolina (5,7,3',4'-(0H)^-flavona).2.- Apigenina (5»7>4'-(0H)y-flavona).3.- Un tercer aglicó 1'estructura del qual ha de ser propera a

la déla genkwanina (5,4’-(OH)2-7-OMe-flavona)..

IX.3.- Els resultats obtinguts están absolutament d'acord amb
els que diyersos autors han assenyalat per a altres espacies
del gbnere, en el qual és general la presencia de flavonoides,
corresponents majoritáriament a la.classe de les flavones (no-
mes s'han trobat flavonols en dues seccions).

Les flavones mes freqüents al génere son luteolina, api-
genina i salvigenina, les dues primeres presents ais tres tá-
xons estudiats en el present treball, i la tercera identifica-
da, per ara, a S. verbenaca L. Les metoxilacions i les deriva-
cions en 6 (principalipent 6-metoxilacions) son freqüents en les
flavones de Salvia L.j ambdós tipus de sübstitució son presents
ais aglicons aillats de Salvia verbenaca L.

Per últim, l’aillament per primera vegada en espacies del
génere Salvia L. de la 5-0H-7,4'-(0Me)2-flavona (4'-metilgenk-
wanina) té un especial interés i ens impulsa a realitzar nous

treballs sobre el génere per a esbrinar la possible significa-
ció quimiotaxonómica d'aquesta flavona.
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"PRIMERA, APROXIMACIÓ A L'ESTUDI DEIS FLAVONOIDES DEL GENERE

Salvia L. COMPOSTOS FLAVONICS DE Salvia verbenaca L."

ERRATA

Página Línia Diu Hauria de dir

7 17 Thimus Thvmus

18 12 intraespecífiques interespecífiques i tam-
bé intraespecífiques

47 18 Les d'alcaloides Les solucions d'alcaloi-
des

70 22 máxims d'absorció presenten máxims d'absor
ció

73 2 comporat comporta

74 18 e dihidroxixalcones en dihidroxalcones

86 3 NH /ultravioleta NH3/ultravioleta
93 10 3* 3

94 Pig. V-5 A la formula de baix, a la dreta, s'ha omás rni*-
grup^AlGlp formant quelat entre el grup cetb-
nic en 4 ir'OH en 3.

99 22 respondre d'un respondre a la formado
d'un

100 Pig. V-6 (m+-ch3)+ (m-ch3)+
100 3 (m+-ch3)+ (m-ch3)+
101 3 (M-C0)+=M+-28 (M-C0)+*= M+-28
102/103 Les fbrmules que figuren sobre l'epígraf de la

FIGURA V-8 (pág. 102) corresponen a la FIGURA
V-10 (pág. 103) i viceversa.

126 18 salvigenina 5-OH-7,41-(OMe)^-flavona
138 A la fbrmula del fragment de m/e 138, el MeO-

unit a la posició 2, ha de ser un H0-.

141 32/33 Cal suprimir la frase ; enrggistrat en un aparell

150 Pig. Vl-9
abcisses

350 330

157 3 II I O H > X- H
201 39 U1varia Uvaria


