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INTRODUCERE 

 

Relaţia dintre albine, flori şi om reprezintă una dintre minunile universului, fiind o 

dovadă că regnul vegetal, cel animal şi omul au fost făcute să trăiască în armonie.  

Albinele au nevoie de flori ca să se hrănească, plantele au nevoie de albine pentru a 

se realiza polenizarea şi astfel a se produce sămânţa ce va asigura perpetuarea speciilor 

vegetale. Deşi cunoscut și utilizat din timpuri strǎvechi, polenul şi valoarea lui nutriţională 

sunt încă înconjurate de mister şi există întrebări care nu au încă un răspuns.  

Cu toate acestea, polenul este numit singurul aliment perfect şi complet. 

Deşi  polenul de albine a început să fie utilizat în nutriţia oamenilor după al doilea 

război mondial, valoarea acestuia a fost descrisă însă mult mai târziu, când au început să se 

realizeze primele determinări ale compoziţiei chimice şi să se asocieze cu unele observaţii 

din practica medicală. 

 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE TEZEI 

Având în vedere complexitatea acestui produs al stupului, polenul de albine, în 

lucrarea de față se propune studiul comparativ al unor probe de polen de albine din ţara 

noastrǎ în privința compușilor nutritivi, a celor biologic activi și a activității biologice, 

corelate cu originea lor botanicǎ. 

Obiectivele urmărite în teza de doctorat sunt: 

 Stabilirea originii botanice a probelor de polen de albine luate în studiu prin metoda 

palinologică. 

 Determinarea cantitativă și calitativă a parametrilor ce caracterizează valoarea 

nutritivǎ a polenului de albine. 

 Determinarea compușilor biologic activi prezenţi în polen prin metode 

spectrofotometrice, cromatografie lichidǎ de înaltǎ performanţǎ (HPLC) și gaz 

cromatografie (GC). 
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 Determinarea activității biologice a polenului de albine: activitatea antioxidantă, 

antimicriobiană și antitumorală in vitro. 

 Corelarea originii botanice a probelor de polen de albine luate în studiu cu compușii 

biolologic activi și activitatea lor biologică (chemometria). 

 

CAPITOLUL I 

POLENUL – GENERALITĂŢI 

Polenul se găseşte sub forma unui praf foarte fin pe anterele florilor. Este alcătuit din 

grăuncioare de diferite forme şi culori caracteristice fiecărei plante. Grăuncioarele de polen 

se deosebesc prin forma suprafeţei exterioare, prin conţinutul diferit în substanţe nutritive, 

vitamine, substante biologic active. 

 Grăuncioarele de polen prezintă forme variate: eliptică, sferică, triunghiulară, 

aplatizată, rombică, discoidală, pătrată în funcţie de originea botanică a polenului. Unele 

grăuncioare de polen la ieşirea din sacii polinici se prezintă reunite câte patru (tetrade) sau 

mai multe (glomerule).  

Elementele de ornamentaţie a grăuncioarelor de polen sunt specifice tipului de 

polenizare: cel provenit de la plantele entomofile au  suprafaţa prevăzută cu excrescenţe 

care favorizează transportul lor de către insectele polenizatoare, este mai mare, lipicios, 

produs în cantităţi mai mici, iar cel provenit de la plantele anemofile au în general suprafaţa 

netedă şi uscată fiind uşor antrenate de vânt (Mǎrghitaş, 2005) şi este produs în cantităţi 

foarte mari (inflorescenţa masculă a porumbului spre exemplu produce peste 50.000 de 

grǎuncioare de polen). 

Polenul de albine este un produs al stupul obţinut prin colectarea de către albine a 

milioane de granule de polen floral, la care le adaugă nectar sau miere regurgitată şi salivă 

bogată în enzime, fapt ce duce la modificarea compoziţiei şi la îmbunătăţirea calităţilor sale 

terapeutice (Mărghitaş, 2005).  

Palinologia este ştiinţa studierii polenului colectat din aer, apă, depozite sedimentare 

şi nu în ultimul rând a studierii polenului de albine. Palinologia este o ştiinţă 

interdisciplinară, o ramură a ştiinţei pământului (geologia) şi ştiinţelor biologice, în 
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particular a botanicii. Un cercetător care lucrează în acest domeniu, este în primul rând un 

foarte bun cunoscător al botanicii.   

Polenul de albine se analizează din punct de vedere palinologic pentru a se determina 

originea sa botanică. Având în vedere că acesta se găseşte sub difertie culori, în primul rând 

la analiza palinologică trebuie făcută o separare a grăuncioarelor de polen pe baza culorii 

acestora. 

 

CAPITOLUL  II 

COMPOZIŢIA CHIMICĂ ŞI COMPUŞII BIOLOGIC ACTIVI DIN 

POLENUL DE ALBINE 

Cunoscând faptul că polenul constituie pentru albine sursa principală de proteine şi 

alte componente indispensabile vieţii (amioacizi esenţiali, acizi organici, vitamine), omul s-

a gândit că acesta trebuie să fie un produs valoros care alături de miere conţine tot ceea ce 

este necesar vieţii (Popescu şi Meica, 1997). 

Compoziţia chimică brută a polenului de albine, în urma sintetizării datelor din literatura 

de specialitate, este prezentă în tabelul 1.                         

 Tabel 1 

Compoziţia chimică brută a polenului de albine (%) după diferiţi autori* 

Component Valori limită (g/100g) Valori medii (g/100g) 

Apă 7-24 11.0 

Hidraţi de 

carbon 
15-54 27.0 

Proteine 7-35 23.7 

Lipide 1-18 4.8 

Cenuşă 0.9-7.6 3.1 

   *preluare după Mărghitaş, 2005 

Conform reglementărilor tehnice propuse de Campos şi colab. (2008), polenul de 

albine poate fi clasificat în funcţie de conţinutul său de apă. Polenul de albine este un produs 

al stupului cu un conţinut de apă cuprins între 20-30% (polen proaspăt), polen deshidratat, 
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cu un conţinut de apă de 10-12%, şi polen uscat, polen care a fost supus unui proces de 

uscare la temperaturi de pânǎ la 42
o
C, în care conţinutul de apă nu depăşește 6%. 

Conţinutul în glucide din polen variază în limite foarte largi, în funcţie de 

provenienţă şi modul de recoltare. Glucidele ca fructoză, glucoză şi zaharoză formează 

aproximativ 90% dintre zaharurile cu masă moleculară mică din polenul de albine (Serra-

Bonvehi şi colab., 1986). 

Lipidele sunt foarte importante pentru albine, ca şi sursă de energie, având unele 

componente implicate în sinteza rezervei de grăsime şi a glicogenului, sau în structura 

membranelor celulare (Herbert, 1997).  

Polenul este hrana albinelor tinere iar proteina din compoziţia sa reprezintă 

aproximativ 40% din substanţa uscată. Conform numeroaselor studii, proteinele totale din 

polen se ridică la valori cuprinse între 3.8 şi 40.8%, o valoare medie fiind stabilită în jurul a 

25% (Campos şi colab, 2008; Mărgăoan şi colab., 2012).  

Este important însă de specificat că polenul conţine cantităţi importante de macro şi 

micro elemente cu valoare nutriţională deosebită, cum ar fi: potasiu (K), calciu (Ca), 

magneziu (Mg), zinc (Zn), fier (Fe), mangan (Mn), cupru (Cu). 

Polenul este o sursă excelentă de vitamine hidro şi lipo solubile. Dintre vitaminele 

hidrosolubile amintim: vitamina C, vitaminele B, iar cele liposolubile sunt reprezentate de 

vitamina E şi β-caroten. 

Polenul de albine a câştigat un interes crescut în ultimii ani, nu doar pentru valoarea 

sa nutritivă dată de prezenţa glucidelor, proteinelor sau lipidelor, ci şi pentru efectele 

benefice şi proprietăţile fiziologice asupra organismului uman (Kroyer şi Hegedus, 2001).   

Culoarea granulelor de polen de albine este determinată de prezenţa pigmenţilor naturali 

cum sunt flavonoidele şi/sau carotenoidele (Montenegro şi colab., 1997).  
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CAPITOLUL III 

PROPRIETĂŢI FUNCŢIONALE ALE POLENULUI DE ALBINE. ACTIVITĂŢI ŞI 

METODE DE DETERMINARE 

Proprietăţile funcţionale ale polenului de albine sunt date de diferite clase de compuşi 

chimici prezenţi în compoziţia sa. Cei mai importanţi constituenţi bioactivi ai polenului sunt 

flavonoideleO altă clasă de substanţe care se pare că sunt implicate în activitatea 

antiprostatică a polenului, sunt fitosterolii. Un alt grup de compuşi implicaţi în acţiunea 

biologică a polenului este β-carotenul.  Cea mai importantă activitate biologică a polenului 

de albine este cea antioxidantă.  Această activitate a fost atribuită compuşilor polifenolici 

din polen datorită capacitǎţii lor intrinseci de a reduce speciile reactive de oxigen. 

 Activitatea antimicrobiană a polenului este demonstrată prin studiile existente pe 

polenul monofloral (Basim şi colab., 2006; Carpes şi colab., 2007), dar şi pe studiile 

realizate pe polenul poliflor, care se obţine mult mai uşor de către apicultori şi deasemenea 

se comercializează în cantităţi mult mai mari (Morais şi colab., 2011).  

 Există multe studii ştiiniţifice care să ateste acţiunea antitumorală, imunostimulatoare 

sau proapoptotică a polenului de albine, sau a diferitelor tipuri de extracte de polen de 

albine, dar constituenţii chimici ai polenului care posedă sau care determină aceste activităţi, 

în continuare nu sunt foarte clare. 

 

CAPITOL IV 

 MATERIALE ŞI METODE 

Cercetările au fost efectuate pe un eșantion de 16 probe de polen de albine (Fig. 1) 

provenit din 3 județe din NV Transilvaniei.  Probele au fost obținute direct de la apicultori 

în perioada aprilie – august 2010, fiind recoltate cu ajutorul colectoarelor de polen montate 

la urdiniş. Probele ajunse în laborator au primit un cod în ordinea sosirii, au fost curățate de 

impurități şi depozitate în congelator la temperatura de – 18 °C până în momentul începerii 

analizelor. 
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Fig. 1. Probele de polen de albine P1-P16 (imagine originală) 

 

Cercetările au fost efectuate în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca după cum urmează: 

- analizele fizico-chimice au fost efectuate în cadrul Laboratorului de Controlul 

Calităţii Produselor Apicole (APHIS) al disciplinei de Tehnologia Produselor 

Apicole şi Sericicole din cadrul USAMV Cluj-Napoca ; 

- determinarea vitaminei C, a carotenoidelor și a acizilor grași a fost realizată în cadrul 

Departamentului de Biochimie al USAMV Cluj-Napoca; 

- activitatea antimicrobiană s-a efectuat în Laboratorul de Microbiologie al Facultății 

de Medicină Veterinară al USAMV Cluj-Napoca; 

- acţiunea antitumoralǎ in vitro s-a realizat în Laboratorul de Certificare și Criostocare 

a Germoplasmei Animale din cadrul Institutului de Științele Vieții al USAMV Cluj-

Napoca.  

CAPITOLUL V 

 REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Pentru determinarea valorii nutritive şi biologice a polenului de albine, s-au utilizat 

tehnici standardizate, care se găsesc în diferite standarde, dar şi tehnici moderne 

spectrofotometrice şi cromatografice.  
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 După determinarea originii botanice, pentru probele recoltate s-au determinat 

analizele fizico-chimice pentru calcularea valorii nutriţionale (conţinutul de apă, glucide 

individuale, lipide totale, proteine), dar şi conţinutul de vitamina C, acizii graşi, conţinutul 

de carotenoide şi valorile polifenolilor totali, s-au a flavonoidelor. Deasemenea a fost 

determinată activitatea biologică prin  determinarea activităţii antioxidante, antimicrobiene 

şi anticancerigene.   

Rezultate și discuții privind analiza palinologică a polenului de albine  

Probele de polen de albine luat în studiu se prezintă sub forma unui amestec format dintr-o 

mare varietate de glomerule de forme și culori diferite. Fiecare pelet de polen de albine 

provine în general de la una sau  mai multe specii florale (Mărghitaș, 2005). 

Probele de polen de albine au fost supuse examinării microscopice pentru 

identificarea speciei florale de origine. 

Imaginile fotografice corespunzătore probelor de polen poliflor de albine luate în 

studiu sunt prezentate în Fig. 2-4.  
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Fig.2. Imaginea microscopică a probelor de polen de albine poliflor P1-P6 luate în studiu 

(imagini originale) 
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Fig. 3. Imaginea microscopică a probelor de polen de albine P7-P12 poliflor luate în studiu 

(imagini originale) 
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Fig. 4. Imaginea microscopică a probelor de polen de albine P13-P16 poliflor luate în studiu 

(imagini originale) 

Conform analizei palinologice toate cele 16 probe de polen de albine au fost 

determinate ca fiind poliflor cu tipuri și procente diferite de polen. 

Șase familii de plante au fost găsite în cele 16 probe de polen ca elemente de polen 

predominant (> 45% din conținutul total): Rosaceae (Crataegus monogyna, Filipendula 

ulmaria, Malus domestica, Prunus sp., Rosa canina), Fabaceae (Trifolium repens, Anthilis 

sp., Robinia pseudoacacia), Asteraceae (Calendula officinalis, Taraxacum officinale), 

Brassicaceae (Brassica sp.), Ericaceae (Calluna vulgaris), și Salicaceae (Salix sp.). Polenul  

secundar din probele luate în studiu este determinat de 10 familii. 

Familia Rosaceae a fost dominantă (> 45%) în 7 probe de polen (P1, P2, P3, P4, P6, 

P9, P11) și a fost prezentă în calitate de polen secundar (16-45%), în alte trei probe (P8, 
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P13, P14), în timp ce familia Fabaceae dă polenul predominant pentru 3 probe (P5, P10, 

P16) și polenul  secundar pentru înca 3 probe (P7, P10, P12). 

 Familia Asteraceae cu  speciile Taraxacum officinale, Calendula officinalis și 

Carduus sp. au fost prezente în 3 eșantioane diferite (P7 şi P8). 

Rezultate și discuții privind determinarea valorii nutritive a polenului de albine 

Pe baza parametrilor fizico-chimici evaluaţi s-a stabilit valoarea nutritivǎ și o 

ierarhizare din punct de vedere nutriţional a probelor de polen luate în studiu. 

Rezultatele obţinute s-au comparat cu standardele de calitate impuse de Elveția, 

Brazilia, Argentina, dar și cu date din literatura de specialitate. 

Conținutul de apă al probelor de polen de albine luate în studiu au prezentat o valoare 

medie de 24.76±0.15%.  Cea mai mică valoare a conținutului de apă a fost determinată 

pentru proba P8 (Fam. Asteraceae, Taraxacum officinale) de 17.59±0.41% în timp ce pentru 

proba P5 (Fam. Fabaceae, Trifolium repens) s-a înregistrat cea mai mare valoare de 

35.85±0.04% care se situeazǎ cu mult peste limitele impuse de anumite legislaţii. 

Conţinutul în apǎ a probelor de polen de albine fost influenţat într-o mare mǎsurǎ de 

condiţiile climatice de la data la care a fost recoltat polenul de la urdiniș și mai puţin de 

originea botanicǎ. Totuși se poate menţiona faptul cǎ din cele 16 probe de polen luate în 

studiu, 7 au prezentat diferenţe foarte semnificativ pozitive (P2, P5, P7, P10, P11, P12, P14) 

a conţinutului de apǎ faţǎ de media 24.76 consideratǎ martor, în timp ce alte 7 probe (P1, 

P3, P4, P6, P8, P15, P16) au fost foarte semnificativ negative. 

Rezultate și discuții privind conținutul de cenușă al probelor de polen de albine 

Conținutul de cenușă a probelor a prezentat o valoare medie de 2.56±0.05%. 

Conţinutul în cenuşǎ al probelor de polen de albine luate în studiu a prezentat valori 

cuprinse între 1.75±0.01% (P8: Fam. Asteraceae, Taraxacum officinale) și 3.25±0.07%   

(P6: Rosaceae, Prunus sp.). Aceste valori se încadrează între atât în limitele de 0.5-3% 

propuse de Swiss Food Manual (Bogdanov, 2004) cât și în cele propuse de Standardul 

Brazilian (MAPA, 2001) și cel Argentinian (Codigo Alimentario Argentino, 1998) care 

specifică pentru acest parametru un maxim de 4%. 
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În ceea ce privește influenţa originii botanice asupra conţinutului de cenușǎ  se poate 

spune cǎ polenul de albine provenit de la familia Rosaceae (P2, P3, P4, P6) este foarte 

semnificativ faţǎ de medie care este consideratǎ martor. Tot o diferenţǎ foarte semnificativǎ 

prezintǎ și probele P5 (Fam. Fabaceae) și P13 (Fam. Brasicaceae). 

Rezultate și discuții privind conținutul în proteină a probelor de polen de albine 

Conținutul în proteină a probelor de polen de albine se încadrează în intervalul 

16.27±0.13% (P15: Fam. Salicaceae) – 26.50±2.10% (P11: Fam. Rosaceae) cu o medie de 

22.26±1.29%. Standardul Brazilian (MAPA, 2001) acceptă un minim de 8% pentru acest 

parametru iar cel Argentinian (Codigo Alimentario Argentino, 1998) propune un interval 

de 15-28%.  

Influenţa originii botanice asupra conţinutului de proteinǎ se poate observa din 

rezultatele obţinute. Astfel o diferenţǎ foarte semnificativǎ au prezentat probele P2, P5, P6, 

P9, P11, toate având ca și polen predominant (>45%) polen din Familia Rosaceae excepţie 

fǎcând P5 care a avut polen predominant aparţinând Familiei Fabaceae. 

Rezultate și discuții privind conținutul în lipide al probelor de polen de albine 

Conținutul în lipide al probelor de polen luate în studiu au prezentat valori cuprinse 

în intervalul 2.13±0.30% pentru proba P14 (Fam. Ericaceae) și 8.93±0.72% pentru proba P8 

(Fam. Asteraceae) cu o medie de 4.96± 0.67%. 

Între toate cele 16 probe analizate au existat valori semnificative remarcîndu-se proba 

P8 la care polenul predominant face parte din Familia Asteraceae. De asemenea valoari 

ridicate în lipide au înregistrat probele P13 (7.91%) din Familia Brasicaeae şi P1 (7.30%) 

din familia Rosaceae. 

Rezultate și discuții privind conținutul de glucide al probelor de polen de albine prin 

HPLC-IR 

 Compușii glucidici comuni celor 16 probe de polen luat în studiu au fost fructoza, 

glucoza dintre monoglucide  și turanoza, maltoza aparţinând diglucidelor .  

Media pentru fructozǎ a fost de 16.56% cu limite cuprinse între 10.91±0.13% ( P5: 

Fam. Fabaceae) și 19.50±0.04% (P15: Fam. Salicaceae). În ceea ce privește conţinutul în 
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glucozǎ minima corespunde tot probei P5 fiind de 2.94% iar maxima aparţine probei P8 

(Fam. Asteraceae), media fiind de 10.03±0.10%.  

În ceea ce privește conţinutul în diglucide turanoza a prezentat aceeași valoare 

minimǎ în douǎ probe P6 (Fam. Rosaceae) și P13 (Fam. Brasicaceae) de 0.18±0.02%, iar 

valoarea maximǎ s-a determinat în proba P8 (Fam. Asteraceae - Taraxacum officinale) de 

1.44±0.02%. media pentru acest compus a fost de 0.38±0.02%. În schimb maltoza a 

prezentat valoarea minima de 0.15±0.04% în proba P14 (Fam. Ericaceae) și valoarea 

maximǎ în proba P8 (Fam. Asteraceae - Taraxacum officinale) cu o medie de 0.47±0.03%. 

 Alte diglucide au fost identificate doar în unele probe, astfel trehalozǎ a prezentat 

doar proba P5, izomaltozǎ 4 probe (P1, P2, P5 și P7), erlozǎ 3 probe (P3, P8 și P16), iar 

zaharoza a fost identificatǎ în 6 probe (P1, P3, P4, P6, P8 și P15). 

Rezultate și discuţii privind valoarea nutritivǎ a polenului de albine 

Valorile energetice pentru probele de polen luate în studiu se situeazǎ între limitele 

377.14 P8 (Taraxacum officinale) și 274.22 P5 (Trifolium repens) kcal/100g polen. 

 Analizând datele din Tabelul 2 se poate observa cǎ polenul de primǎvarǎ ocupǎ 

primele trei locuri în ceea ce privește valoarea energeticǎ: P8 (Taraxacum officinale), P1 

(Crataegus monogyna) și P16 (Robinia pseudoacacia) cu valori energetice de 377.14,  

352.64 și 341.14 kcal/ 100g polen. Urmǎtoarele douǎ locuri sunt ocupate de pomii fructiferi 

P4 (Malus domestica) și P6 (Prunus sp.).  

 În urma determinǎrii parametrilor ce caracterizeazǎ valoarea nutritivǎ și implicit cea 

energeticǎ a polenului de albine se desprind urmǎtoarele concluzii: 

 Conţinutul de apǎ al probelor de polen de albine se situeazǎ în limitele: 17.59 – 

35.85%, valori ce depind într-o oarecare mǎsurǎ de originea botanicǎ a polenului, dar 

în cea mai mare parte de  condiţiile climatice din ziua recoltǎrii polenului de la 

urdiniș. 

 Conţinutul în cenușǎ al probelor luate în studiu se încadreazǎ în limitele impuse de 

anumite standarde de calitate (Elveţian, Argentinian și Brazilian) dar și în literatura 

de specialitate media fiind de 2.56%.  Cenușa reprezintǎ un indice de calitate 

important, deoarece un conţinut ridicat (peste 4%) a acestui parametru ne poate da 
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indicii asupra unui proces de curăţare deficitar de impuritǎţile de origine mineralǎ 

care pot ajunge accidental în probǎ.  

 Proteina, un important parametru ce caracterizeazǎ valoarea nutritivă a unui produs 

alimentar prezintǎ o medie de 22.25% și este în concordanţǎ cu literatura de 

specialitate. Probele caracterizate prin valori ridicate în proteinǎ (peste 25%) aparţin 

Fam. Rosaceae (Filipendula ulmaria, Prunus sp., Rosa canina) și Fabaceae 

(Trifolium repens). 

 Conţinutul în lipide cu limite de  2.13% (P14: Calluna vulgaris) și 8.93% 

(P8:Taraxacum officinale) se situeazǎ atât în limitele impuse de literatură cât și în 

cele impuse de cele 3 standarde care sunt foarte permisive cu acest parametru. 

 Conţinutul în glucide variazǎ în limite foarte largi, maximul pentru fructozǎ 

aparţinând polenului de Salix sp. și are valoarea de 19.50% iar pentru glucozǎ 

maximul este atins de proba P8: Taraxacum officinalis. Minimul pentru cei doi 

parametrii aparţin probei P5: Trifolium repens. 

 Valoare energeticǎ a probelor de polen luate în studiu este dependentă de conţinutul 

în lipide, proteine și carbohidraţi, valaorea cea mai mare aparţinând polenului de 

Taraxacum caracterizat prin conţinut ridicat de lipide și glucozǎ iar cea mai micǎ 

valoare aparţine Probei P5: Trifolium repens care are cel mai scǎzut conţinut de 

glucozǎ, fructozǎ și carbohidraţi. 

 Probele de polen recoltate primǎvara (P8, P1, P16, P4, P6) sunt cele mai valoroase 

din punct de vedere nutriţional și susţin procesul de revigorare și regenerare dupǎ 

sezonul rece al familiei de albine.  

Rezultate și discuții privind compușii biologic activi din polenul de albine 

 Conținutul în polifenoli totali al probelor de polen poliflor de albine a fost deteminat 

cu ajutorul metodei spectrofotometrice Folin-Ciocâlteu şi se prezintă în  tabelul 2. 
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Tabelul 2 

Conținutul în polifenoli totali al probelor de polen poliflor de albine luate în studiu* 

Proba 

 

Polifenoli totali  

 (mg GAE/g probă) 

Proba 

 

Polifenoli totali  

(mg GAE/g probă) 

P1 8.80±0.19 P9 7.24±0.23 

P2 5.41±0.16 P10 3.50±0.04 

P3 4.52±0.14 P11 2.46±0.04 

P4 7.74±0.12 P12 5.53±0.12 

P5 5.66±0.24 P13 8.24±0.23 

P6 8.87±0.03 P14 3.76±0.03 

P7 5.62±0.14 P15 7.69±0.07 

P8 5.63±0.07 P16 4.05±0.05 

Media 5.92±0.12 

* rezultatele reprezintă valoarea media a trei determinări independente ± deviația standard 

 

 Polifenolii totali din probe luate în studiu au o concentrație medie de 5.92±0.12mg 

GAE/g probă și variază între minim 2.46±0.04mg GAE/g (proba P11) și maxim 

8.87±0.03mg GAE/g (proba P6). De remarcat că ambele probe (P6 și P11) au polen 

predominant din Familia Rosaceae. Diferența majoră o constituie specia dominantă de 

polen: P6 - Prunus sp. (83%) iar în  P11 - Rosa canina (48%).  

 Conținutul în flavonoide totale a fost determinat spectrofotometric iar rezultatele 

obținute pentru cele 16 probe de polen luate în studiu sunt prezentate în tabelul 3.  

Tabelul 3 

Conținutul în flavonoide totale al probelor de polen de albine luate în studiu* 

 

Proba 

 

Conținutul de 

flavonoide totale 

 (mg QE/g probă) 

 

Proba 

 

Conținutul de 

flavonoide totale 

 (mg QE/g probă) 

P1 5.93±0.26 P9 5.70±0.22 

P2 5.58±0.19 P10 4.05±0.03 

P3 6.33±0.16 P11 2.11±0.03 

P4 6.30±0.02 P12 2.27±0.06 

P5 7.57±0.08 P13 3.17±0.39 

P6 5.21±0.28 P14 3.67±0.16 

P7 2.56±0.01 P15 5.07±0.06 

P8 3.58±0.22 P16 1.39±0.04 

Media 4.40±0.14 

* rezultatele reprezintă valoarea media a trei determinări independente ± deviația standard 
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 Probele cu polen predominant din familia Rosaceae (P1, P2, P3, P4, P6, P9), 

Salicaceae P15 și Fabaceae P5 au prezentat un conținut de flavonoide peste valoarea medie 

4.40±0.14 mg QE/g probă. Valoarea minimă determinată a fost 1.39±0.04 mg QE/g probă 

(P16) respectiv valoarea maximă a fost 7.57±0.08 mg QE/g probă (P5), ambele probe 

fǎcând parte din familia Fabaceae diferenţa majorǎ fiind specia dominantǎ de polen: P16 – 

Robinia pseudoacacia (84%) iar în P5 – Trifolium repens (46%).  

 Conţinutul în carotenoide totale în probele saponificate de polen a fost determinat 

utilizând spectrofotometria UV-VIS. Analizele cantitative au evidenţiat limite largi de 

concentraţie: 49.90 − 425.32 μg/g în probele proaspete de polen şi 63.94−527.27 μg/g când 

s-a raportat la substanţa uscată (Fig. 5).  

 

Fig.5. Sinteza comparaţiilor prin testul Tukey privind conţinutul în carotenoide totale a 

probelor de polen luat în studiu 

Metoda cromatografică HPLC-PDA de determinare a carotenoidelor din polen 

permite separarea, identificarea și cuantificarea compușilor individuali prezenți în probe, 

astfel au fost identificate trei carotenoide principale: luteină, β-criptoxantină şi β-carotenul. 

Media conţinutului de carotenoide individuale identificate şi cuantificate în probele de polen 

este prezentată în Fig. 6. 
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Fig.6. Media cantităţii de carotenoide identificate în probele de polen 

 Luteina și β-criptoxantina au fost identificate în toate probele analizate. Luteina a fost 

carotenoidul majoritar din toate probele de polen. Concentrația a variat între 44.52 și 392.52 

µg/g polen proaspăt ( 57.04- 476.30 µg/g polen uscat). Cea mai mare concentrație a fost 

găsită în proba P8 (392.52 µg/g) urmat de proba P10 (317.11 µg/g) (Mărgăoan şi colab., 

2014). Cea mai mică concentrație în luteină s-a găsit în proba P6 (44.52 µg/g).  

 Concentrația în β-criptoxantină a fost cuprinsă între limitele 1.02-24.96 µg/g polen 

proaspăt. Cea mai mare concentrație s-a găsit în proba P12, iar cea mai scăzută în probele 

P1 și P13. 

 Referitor la conținutul în β-caroten s-au identificat urme în unele probe (Fig.6) în 

timp ce valorile cele mai mari  s-au identificat în probele P2 și P10 (13.20 și 12.56 µg/g 

polen proaspăt) și 18.18 și 17.18 µg/g polen uscat.  

 Rezultatele pentru conținutul în vitamina C, determinate prin cormatografie de 

lichide de înaltăperformanţă se încadrează în intervalul 0.66±0.03 (P8: Taraxacum 

officinale) și 74.65±2.67 mg/100g (P5:Trifolium repens) cu o medie de 25.15±1.11mg/100g 

pentru cele 16 probe de polen de albine luate în studiu. 

În tabelul 4 este sintetizată compoziția în acizi grași a probelor de polen cules de 

albine luate în studiu (P1-P16).  
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Tabelul 4. Compoziția acizilor grași (% din lipidele totale) existenți în lipidele totale  din probele de polen recoltat de albine 

 

Probele de polen de albine  

Acizi grași P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Media 

1.  6:0 
0.05 0.03 0.08 0.05 0.05 0.04 0.11 0.15 0.03 0.10 0.02 0.08 0.12 0.07 - 0.04 0.06 

2.  8:0 
- 0.01 0.04 0.08 0.03 0.02 1.74 0.34 0.01 0.29 0.06 0.19 0.12 0.02 - 0.16 0.19 

3.  10:0 
0.05 0.97 1.68 0.17 0.98 0.11 2.23 0.16 0.87 0.79 0.29 0.20 0.20 0.34 0.04 0.08 0.57 

4.  12:0 
0.60 1.96 3.65 3.39 2.14 1.53 2.06 8.51 1.98 2.67 1.56 2.30 0.13 3.59 0.49 0.63 2.33 

5.  14:0 
1.10 2.26 3.62 1.21 2.46 0.77 1.13 0.18 2.08 1.69 0.62 0.83 1.86 0.89 0.69 0.35 1.36 

6.  16:0 
24.28 28.99 23.30 23.01 25.58 22.29 27.00 18.39 27.92 23.88 30.93 30.00 28.05 27.58 24.46 27.32 25.81 

7.  18:0 
3.25 1.99 2.21 4.32 2.07 3.24 2.51 8.99 2.17 3.32 1.63 2.67 3.09 2.01 3.50 1.62 3.04 

8. 18:1(n-9) 
14.41 4.18 8.06 8.51 3.86 15.34 8.78 8.60 4.61 9.52 5.23 6.81 5.15 6.54 14.28 5.55 8.09 

9.18:1(9t)(n-9) 0.99 0.52 0.34 0.42 0.54 0.36 0.56 0.46 0.67 0.33 1.02 0.42 0.60 0.42 0.36 0.88 0.56 

10.18:2(n-6) 
33.21 20.86 24.68 26.99 25.31 30.75 13.50 22.06 19.85 20.28 7.62 14.79 11.44 23.63 30.65 29.10 22.17 

11.18:3(n-3) 
20.28 35.87 28.44 29.25 33.77 22.48 35.15 29.58 37.04 34.76 49.37 38.43 46.93 29.40 24.26 32.33 32.96 

12. (20:0) 
0.73 1.23 2.09 0.97 1.34 0.96 0.83 1.30 1.32 0.72 0.58 1.47 0.84 3.18 0.55 0.67 1.17 

13.20:1(n-9) 
0.19 0.26 0.25 0.33 0.28 0.45 3.63 0.53 0.33 0.38 0.22 0.35 0.11 0.51 0.23 0.23 0.52 

14. (22:0) 
0.87 0.88 1.56 1.30 1.58 1.66 0.77 0.74 1.13 1.26 0.85 1.46 1.37 1.83 0.49 1.02 1.17 

∑n-3 PUFAs 
20.28 35.87 28.44 29.25 33.77 22.48 35.15 29.58 37.04 34.76 49.37 38.43 46.93 29.40 24.26 32.33 32.96 

∑n-6 PUFAs 
33.21 20.86 24.68 26.99 25.31 30.75 13.50 22.06 19.85 20.28 7.62 14.79 11.44 23.63 30.65 29.10 22.17 

∑n-9 PUFAs 
15.59 4.96 8.65 9.26 4.69 16.15 12.97 9.59 5.61 10.24 6.47 7.59 5.87 7.46 14.87 6.67 9.16 

n-6 / n-3 
1.64 0.58 0.87 0.92 0.75 1.37 0.38 0.75 0.54 0.58 0.15 0.38 0.24 0.80 1.26 0.90 0.76 

Valorile reprezintǎ media a trei probe analizate individual în triplicat (n=3x3); P1-P16 probele de polen de albine luate în studiu; Ac grași nesaturați; PUFAs-acizi graşi polinesaturaţi 
Ac. caproic (6:0); Ac. caprilic (8:0); Ac. capric (10:0); Ac. lauric (12:0); Ac. miristic (14:0); Ac. palmitic (16:0); Ac. stearic (18:0); Ac. oleic [18:1 (n-9)]; Ac.elaidic [18:1 (9 t) (n-9)]; Ac. linoleic [18:2 (n-

6)]; Ac. α- linolenic [18:3 (n-3)]; Ac. arahidic (20:0); Ac. eicosenoic [20:1(n-9)]; Ac. behenic (22:0) 
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În extractele de polen au fost identificați 14 tipuri de acizi grași dintre care cel mai 

abundent a fost acidul α - linolenic [18:3 (n -3)], variind între 20.28 % (P1) și 49.37 % 

(P11), următând acidul linoleic [18:2 (n - 6 )] (7.62 % - P11 la 33.21 % - P1), palmitic 

(16:0) (18.39 % - 30.93 % la P8 - P11) și oleic [18:1 (n - 9)] (3.86 % - P5 la 15.34 % - P6). 

De asemenea, au fost determinate cantități mici și foarte mici (< 3 %) din următorii acizi: 

stearic (18:0); miristic (14:0); lauric (12:0 ); arahidic (20:0), eicosenoic [20:1 ( n - 9)]; 

behenic (22:0); elaidic [18:1(9t) (n - 9)]; caproic (6:0); caprilic (08:00) și capric (10:00). 

Rapoartele  n-6 / n-3 (PUFA-poliunsatured fatty acids) au variat de la 0.15 (P11) la 1.64 

(P1) (Tabel 4). Valoarea medie a acestor rapoarte (0.76) este apropiată de cele recomandate 

de Simopoulos (2008) ( n-6/n-3 = 1-5/1 ), care sunt benefice pentru sănătate. 

 În urma analizelor efectuate pentru determinarea compușilor biologic activi se pot 

desprinde urmǎtoarele concluzii: 

 Conţinutul în polifenoli totali se situeazǎ în limitele raportate de literatura de specialitate, 

determinându-se valori similare pentru  unele tipuri de polen: Calluna vulgaris, Salix sp., 

Fillipendula ulmaria și Brassica sp. 

 În literaturǎ, flavonoidele totale sunt determinate prin diferite metode, utilizându-se  

diverși compuși de referinţǎ, ceea ce implicit duce la rezultate foarte diferite, care  fac 

dificilǎ compararea rezultatelor.   

 In polenul de albine având ca și specie predominantǎ Taraxacum officinale,  a fost  

determinatǎ cea mai ridicatǎ cantitate de carotenoide totale.  

 Cea mai mare cantitate de luteinǎ s-a identificat la polenul având în compoziţie familia 

Asteraceae (P8: Taraxacum officinale), β-criptoxantina a fost prezentǎ în cantitatea cea 

mai însemnatǎ în proba P12 (familiile Fabaceae și Asteraceae) iar cantitatea maximǎ de 

β-caroten a fost identificǎ în proba cu polen predominant de Filipendula ulmaria. In 

determinarea  acestui compus, un rol important l-a avut și polenul secundar  din specia 

Hypericum. 

 Conţinutul în vitamina C a fost foarte variat iar valori situate peste medie, de aproximativ  

45mg/100g au fost determinate în probele P13 (Brassica sp.), P14 (Calluna vulgaris ) și 

P16 (Robinia pseudoacacia). 
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 Au fost identificați 14 tipuri de acizi grași, dintre care cel mai abundent a fost acidul   

linolenic [18:3 (n-3)], variind între 20.28 % (P1) și 49.37 % (P11), urmând acidul linoleic 

[18:2 (n-6)] (7.62 % - P11 la 33.21 % - P1). 

 Cunoscându-se efectul benefic al acidului  α-linolenic (n-3) în  prevenţia și tratamentul 

bolilor cardiovasculare sau diabetului de tip 2, împreunǎ cu un raport apropiat de 1/1 al 

acizilor n-6/n-3, putem menţiona ca acele tipuri de polen sunt surse importante de acizi 

grași polinesaturaţi (P1, P4, P6, P15, P16).   

Rezultate și discuţii privind activitatea biologicǎ a polenului de albine 

 Activitatea biologicǎ a extractelor metanolice din polenul de albine a fost  pusǎ în 

evidenţǎ prin metode antioxidante (capacitatea de captare a radicalilor liberi (DPPH), 

determinarea potențialului antioxidant total de reducere a ionului ferric (FRAP), activitatea 

antimicrobianǎ și acţiunea antitumoralǎ, toate testate in vitro. 

 Capacitatea de captare a radicalului liber DPPH este prezentată în tabelul 5. 

Tabel 5. Capacitatea antioxidantă a polenului de albine evaluată prin metoda DPPH 

Proba 

 

Procent de inhibiție (%) Capacitatea antioxidantă 

 (mmoli Trolox/g probă) 

P1 84.31±1.13 1.59±0.03 

P2 83.38±1.32 1.72±0.03 

P3 64.25±1.13 1.15±0.03 

P4 83.10±0.98 1.60±0.02 

P5 83.10±0.90 1.94±0.03 

P6 83.29±0.84 1.59±0.02 

P7 71.96±1.43 1.41±0.04 

P8 75.39±1.29 1.33±0.03 

P9 83.57±1.39 1.65±0.03 

P10 81.34±1.95 1.65±0.05 

P11 81.62±0.28 1.66±0.01 

P12 83.01±1.00 1.76±0.03 

P13 84.59±0.90 1.72±0.02 

P14 31.38±0.98 0.39±0.02 

P15 85.24±0.28 1.66±0.01 

P16 84.68±0.48 1.37±0.30 

Media 77.76±1.02 1.51±0.04 
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 Privind acest parametru s-au înregistrat valori minime pentru proba P14 (Fam. 

Ericaceae) 0.39±0.02 mmoli Trolox/g probă și maxima pentru proba P5 (Fam. Fabaceae) 

1.94±0.03 mmoli Trolox/g probă cu o medie de 1.51±0.04 mmoli Trolox/g probă.  

 Capacitatea de captare a radicalilor liberi se mai poate exprima și ca  procent de 

inhibiţie (PI), respectiv proporţia în care este inhibatǎ absorbanţa soluţiei de probǎ DPPH de 

cǎtre antioxidanţii conţinuţi în proba de analizat în cazul de faţǎ extractul metanolic din 

polen de albine. 

 Potențialul antioxidant total (FRAP) al probelor de polen este prezentat în Tabelul 6. 

Se poate observa faptul cǎ polenul de albine provenit de la specii florale de primǎvarǎ: 

Crataegus monogyna (P1), Malus domestica (P4), Brassica sp. (P13) și Salix sp. (P15) 

prezintǎ o activitate antioxidantǎ în jurul valorii de  2.00 mmoli Fe
II
/g probă, în timp ce 

probele care au în compoziţie polen de varǎ (P2, P3, P5, P7, P9, P10, P11, P14) au prezentat 

o valoare a activitǎţii antioxidante mai scǎzutǎ, în intervalul 0.39 - 1.32 mmoli Fe
II
/g probă. 

Tabelul 6 

Capacitatea antioxidantă a polenului de albine evaluată prin metoda FRAP* 

Proba 

 

Capacitatea antioxidantă 

 (mmoli Fe
II
/g probă) 

Proba 

 

Capacitatea antioxidantă 

 (mmoli Fe
II
/g probă) 

P1 2.22±0.02 P9 1.16±0.05 

P2 1.12±0.02 P10 1.32±0.01 

P3 0.60±0.04 P11 1.04±0.02 

P4 2.00±0.23 P12 1.32±0.01 

P5 1.42±0.00 P13 2.61±0.06 

P6 3.17±0.11 P14 0.39±0.03 

P7 0.96±0.01 P15 2.47±0.11 

P8 1.11±0.05 P16 1.00±0.01 

Media 1.50±0.05 

* rezultatele reprezintă valoarea media a trei determinări independente ± deviația standard 

 

 Activitatea antibacteriană a fost apreciată prin măsurarea diametrului zonei de 

inhibiție a extractelor de polen de albine asupra 10 tulpini bacteriene grupate după cum 

urmează: 5 tulpini de bacterii gram pozitive: Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Bacillus 

cereus ATCC 14579, Bacillus laterosporus 6932, Paenibacillus larvae 9820 şi 
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Paenibacillus alvei 13253, 4 tulpini de bacterii gram negative Escherichia coli ATCC 

10536, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Salmonella enteritidis ATCC 13076, 

Salmonella typhi ATCC 14028 și o levură Candida albicans ATCC 90028, şi prin 

determinarea concentraţiei minime inhibitorii a extractelor de polen asupra aceloraşi tulpini 

bacteriene.  

Acţiunea antitumorală a extractului metanolic de polen a fost testată in vitro, în 

culturi de celule tumorale de colon de şoarece (linia celulară C26). Pentru aceasta a fost 

concepute un model experimental care a constat în tratamentul cu 0.25, 0.5 şi 1mg/ml 

extract metanolic de polen (proba P9) expus timp de 6, 12, 24 şi 48 ore, urmărindu-se 

modificările morfologice şi efectele antiproliferative şi apoptotice. 

Observaţiile asupra morfologiei celulare dau un răspuns cât mai exact al acţiunii 

extractului metanolic de polen, plăcile de cultură pentru toate cele patru perioade de 

tratament fiind efectuate din aceeaşi suspensie celulară. Datorită acestui fapt, gradul de 

acoperire a monostratului la momentul analizei este diferit la 6, 12, 24, respectiv 48 ore. 

Concentraţia diferită în momentul analizei poate exercita o influenţă asupra morfologiei 

celulare, motiv pentru care analiza morfologică este subiectivă şi conferă o valoare 

orientativă în evaluarea efectului antitumoral al extractului metanolic de polen. Cu toate 

acestea, au putut fi observate modificări importante ale formei şi aspectului celular în timpul 

şi după efectuarea tratamentului. Astfel, la 6 şi 12 ore, în cazul concentraţiilor de 0,25 şi 

0,5mg/ml, celulele nu au suferit modificări vizibile la nivel celular, monostratul fiind 

complet şi uniform distribuit în godeuri. Creşterea concentraţiei la 1mg/ml a condus la 

apariţia vacuolizărilor şi granulaţiile intracitoplasmatice. Cu toate acestea, cele mai vizibile 

modificări morfologice au putut fi observate după o perioadă mai lungă de expunere a 

celulelor la tratamentul cu extract metanolic de polen (24-48 ore). 
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a.      b. 

Fig. 7.  Morfologia şi apoptoza în linia celulară C26 după 6 ore de tratament cu 1 mg/ml 

extract metanolic de polen (a. martor negativ; b. 1mg/ml; obiectiv 20x) 

 

   

a.      b. 

Fig. 8.  Morfologia şi apoptoza în linia celulară C26 după 12 ore de tratament cu 1 mg/ml 

extract metanolic de polen (a. martor pozitiv; b. 1 mg/ml; obiectiv 20x)  

   

    a.                                                                 b. 

Fig. 9.   Morfologia şi apoptoza în linia celulară C26 după 24 ore de tratament cu 1 mg/ml 

extract metanolic de polen (a. martor negativ; b. 1 mg/ml; obiectiv 20x)  
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a.      b. 

Fig. 10.  Morfologia şi apoptoza în linia celulară C26 după 48 ore de tratament cu 1 mg/ml 

extract metanolic de polen (a. martor pozitiv; b. 1 mg/ml; obiectiv 10x) 

Corelaţii statistice și analiza chemometricǎ a parametrilor determinaţi din polen  

 Corelaţiile statistice se realizează într-un studiu pentru a descrie relaţiile dintre mai 

multe variabile şi pentru a vedea dacă acestea sunt legate între ele, sau se influenţează 

reciproc.  In studiile de laborator în care se determină compoziţia chimică a unei matrici şi 

deasemenea acţiunea biologică a acelei matrici, corelaţiile statistice sunt foarte importante 

pentru a arăta dacă activitatea biologică a matricei respective este influenţată de compoziţia 

sa chimică în totalitate, sau de anumite componente ale acesteia.  

Analiza componentilor principali (PCA) este o metotă chemometrică utilizată în 

vederea stabilirii interrelaţiilor dintre diferite variabile şi pentru detectarea şi interpretarea 

similitudinilor şi diferentelor caracteristice probelor analizate. Analiza PCA pentru datele 

experimentale s-a efectuat prin utilizarea programului Unscrambler X, versiunea 10.1 

(CAMO Software AS, Oslo, Norway).  

Luând în considerare întreaga compoziţie a probelor de polen analizate (profil 

zaharuri, profil acizi graşi, lipide totale, proteină, cenuşă, polifenoli, flavonoide, 

carotenoide, activitate antioxidantă (DPPH), vitamina C, analiza palinologică), cu ajutorul 

PCA s-a realizat o bună diferenţiere a probelor, primii doi componenţi explicând 91% din 

varianţa datelor. Un profil asemănător îl prezintă probele P16 şi P14, celelalte probe fiind 

bine diferenţiate.  Parametrii care au un rol decisiv în discriminarea probelor de polen sunt: 
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vitamina C, maltoza, glucoza, luteina, criptoxantina, conţinutul de carotenoide totale, AG18, 

AG18:1Z şi n-9 PUFA (conform correlation-loadings). 

 

Fig. 11. Analiza PCA a probelor conform compoziţiei chimice totale a probelor de polen 

 
 

Fig. 12. „Correlation-loadings” pentru întreaga compoziţie chimică a probelor 
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CAPITOLUL VI  

CONCLUZII 

 

Cercetările realizate în prezentul studiu au evidenţiat unele concluzii foarte importante, în 

ceea ce priveşte compoziţia chimică a polenului de albine şi deasemenea în ce priveşte 

activitatea biologică a acestuia, evaluată prin mai multe metode.  

 Au fost analizate mai multe probe de polen, recoltate din zona Transilvania pe 

parcursul întregului an apicol, şi anume: judeţele Cluj, Sălaj şi Satu Mare, în lunile aprilie, 

mai, iunie, iulie, august 2010.  

 Pentru evidenţierea originii botanice a probelor luate în studiu, a fost realizată analiza 

palinologică, stabilindu-se specia de plante predominantă în probă, precum şi cele 

secundare.  

 În concordanţă cu obiectivele stabilite iniţial pentru acest studiu, concluziile care se 

desprind din acesta sunt următoarele: 

Obiectivul 1. Cercetăti privind stabilirea originii botanice a probelor de polen de albine     

luate în studiu prin metoda palinologică. 

 Probele de polen luate în studiu au fost determinate ca fiind poliflor cu tipuri și 

procente diferite de polen specific. 

 Șase familii de plante au fost prezente ca polen predominant (> 45%): Rosaceae 

(Crataegus monogyna, Filipendula ulmaria, Malus domestica, Prunus sp., Rosa 

canina), Fabaceae (Trifolium repens, Anthilis sp., Robinia pseudoacacia), 

Asteraceae (Calendula officinalis, Taraxacum officinale), Brassicaceae (Brassica 

sp.), Ericaceae (Calluna vulgaris) și Salicaceae (Salix sp.).  

 Polenul secundar din probele luate în studiu este determinat de 10 familii de plante  

 Familia Rosaceae a fost prezentă ca şi polen predominant în 7 probe (P1, P2, P3, P4, 

P6, P9, P11) și polen secundar în alte trei probe (P8, P13, P14). 

  Familia Fabaceae a fost prezentă ca şi polen predominant pentru 3 probe (P5, P10, 

P16) și polenul  secundar în 3 probe (P7, P10, P12). 
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  Familia Asteraceae a fost prezentă în 3 probe diferite  (P7 şi P8)(ca predominant şi    

secundar).  

Obiectivul 2. Cercetăti privind determinarea cantitativă și calitativă a parametrilor ce 

caracterizează valoarea nutritivǎ a polenului de albine. 

 Conţinutul de apǎ al probelor de polen de albine se situeazǎ în limitele: 17.59 – 

35.85%, valori ce depind în cea mai mare parte de condiţiile climatice din ziua 

recoltǎrii polenului. 

 Conţinutul în cenușǎ al probelor luate în studiu se încadreazǎ în limitele impuse de 

anumite standarde de calitate (Elveţian, Argentinian și Brazilian) dar și în literature 

de specialitate media fiind de 2.56%.   

 Proteina, prezintǎ o medie de 22.25% și este în concordanţǎ cu literatura de 

specialitate. Probele caracterizate prin valori ridicate în proteinǎ (peste 25%) aparţin 

Fam. Rosaceae (Filipendula ulmaria, Prunus sp., Rosa canina) și Fabaceae 

(Trifolium repens). 

 Conţinutul în lipide cu limite de  2.13% și 8.93% se situeazǎ atât în limitele impuse 

de literatură și de cele 3 standarde existente la această dată. 

 Conţinutul în glucide variazǎ în limite foarte largi, şi este corelat cu originea botanică 

a probei. 

 Valoare energeticǎ a probelor de polen luate în studiu este dependentă de conţinutul 

în lipide, proteine și carbohidraţi, valoarea cea mai mare aparţinând polenului de 

Taraxacum caracterizat prin conţinut ridicat de lipide și glucozǎ iar cea mai micǎ 

valoare aparţinând specie Trifolium repens care are cel mai scǎzut conţinut de 

glucozǎ, fructozǎ și carbohidraţi. 

 Probele de polen recoltate primǎvara, sunt cele mai valoroase din punct de vedere 

nutriţional, având importanţă foarte mare pentru familia de albine la ieşirea din 

perioada de iernare.  

Obiectivul 3. Cercetăti privind determinarea compușilor biologic activi prezenţi în polen 

prin metode spectrofotometrice, cromatografie lichidǎ de înaltǎ performanţǎ 

(HPLC) și gaz cromatografie (GC). 
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 Conţinutul în polifenoli totali se situeazǎ în limitele raportate de literatura de 

specialitate, determinându-se valori similare pentru unele tipuri de polen: Calluna 

vulgaris, Salix sp., Fillipendula ulmaria și Brassica sp. 

 În polenul de albine având ca și specie predominantǎ Taraxacum officinale,  a fost  

determinatǎ cea mai ridicatǎ cantitate de carotenoide totale.  

 S-au identificat şi cuantificat 3 carotenoide: luteina (conţinut maxim la probele având 

Taraxacum officinale ca şi polen predominant), β-criptoxantina (la probele având 

polen predominant din familiile Fabaceae și Asteraceae), şi β-caroten (probele cu 

Filipendula ulmaria polen predominant).  

 Conţinutul în vitamina C a fost foarte variat, dependent de specia botanică a 

polenului predominant. 

 Au fost identificați 14 tipuri de acizi grași, dintre care cel mai abundent a fost acidul 

linolenic [18:3 (n-3)], variind între 20.28 % și 49.37 %, urmând acidul linoleic [18:2 

(n-6)] (7.62 % - 33.21 %). 

Obiectivul 4. Cercetăti privind determinarea activității biologice a polenului de albine: 

activitatea antioxidantă, antimicriobiană și antitumorală in vitro. 

 Capacitatea de captare a radicalilor liberi a polenului de albine evaluată prin metoda 

DPPH a fost cuprinsă între 31.38 şi 85.24%, cu o medie de 77.76%  

  Polenul de albine provenit de la specii florale de primǎvarǎ: Crataegus monogyna, 

Malus domestica, Brassica sp. și Salix sp. prezintǎ o activitate antioxidantǎ mare, 

situatǎ peste media probelor. 

 Acţiunea antimicrobianǎ a fost mare la bacteriile Gram-pozitive, pe când bacteriile 

Gram-negative au prezentat rezistenţă la concentraţiile utilizate în acest studiu.  

 Bacteria gram-pozitivǎ de  Paenibacilus alvei a prezentat cea mai bunǎ 

susceptibilitate la extactele metanolice utilizate. 

 Concentraţia compușilor fenolici nu determinǎ în totalitate activitatea antibacterianǎ 

a extractului dar în schimb natura compusului fenolic prezent în extract este foarte 

importantǎ.  
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 Extractul metanolic utilizat în determinarea efectului antitumoral in vitro a prezentat 

un efect citotoxic dependent de concentraţia extactului și de timpul de expunere. 

 Blocarea proliferării a jumătate din celulele tumorale de colon de şoarece, a fost 

deteminatǎ fie de o concentraţie de 1mg/ml extract metanolic de polen şi o perioadă 

de expunere de 24 ore, fie de o doză mai mică (0,5mg/ml) însă de o perioadă mai 

mare de expunere (48ore). 

 Testul APOPercentage relevă o activitate mai scăzută în direcţia apoptozei în 

comparaţie cu cea antiproliferativă, determinată prin testul MTT. 

Obiectivul 5. Cercetăti privind corelarea originii botanice a probelor de polen de albine luate 

în studiu cu compușii biolologic activi și activitatea biologică (chemometria). 

 Analizele chemometrice au evidenţiat faptul că există corelaţii între parametrii fizico-

chimici determinaţi  

 Originea botanică  a probelor este un factor decisiv în clasificarea polenului din punct 

de vedere nutriţional 

 Tipul şi cantitatea polenului predominant din probele analizate sunt factori decisivi în 

stabilirea activităţii biologice a polenului de albine. 
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