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Em resulta extraordináriament difícil traduir en paraules
els sentiments que m'embarguen en I'acte que suposa la
culminació de la meva vida acaddmica, com és l' ingrés en
qualitat de membre numerari en aquesta Reial Académia de
Farmdcia de Barcelona. Si hagués de triar un mot únic que
els resumís, aquest seria sense cap mena de dubte: gratitud.

El meu agrai'ment es fa extensiu a totes aquelles persones
que, de manera directa o indirecta, han fet possible que en
aquests moments m'adreci atant selecte auditori en el regla-
mentari discurs de recepció. Davant la impossibilitat d'enu-
merar-les una a una, en voldria destacar especialment:

El Dr.  SUñÉ ARBUSSÁ, professor en els meus anys juve-
nils, que va orientar les meves primeres i vacil.lants inquie-
tuds discents vers els estudis de Farmácia.

El Dr.  SAN MARTiN CnSaUADA, avui President d 'Honor
d'aquesta Acaddmia. Ell em va acollir a la Cdtedra acabada
la Llicenciatura i ben aviat m'atorgd la seva confianga i
m'integrá en l'equip del Departament. Amb má de mestre,
em va iniciar en les tasques de recerca i docdncia i va dirigir
la meva Tesi Doctoral. Ara tinc la joia i la satisfacció que
I'Acaddmia li hagi encomanat la contestació al meu discurs,
cosa que el Dr. SAN MARTíN ha acceptat incondicional-
ment amb gran il.lusió, donant-me una vegada més prova
de l'afecte amb qué sempre m'ha distingit.

El  Dr.  ADZET PORREDON, company de tantes i  tantes
vivéncies en el decurs de més de 27 anvs de lleial amistat



i intensa col.laboracjó en la nostra activitat universitária i
professional. A ell he acudit en els moments difícils i ell
m'ha orientat i aconsellat, com un veritable germá gran, en
els instants més decisius de la meva vida acaddmica. Amb
el Dr. ADZET he d'incloure tots i cada un dels membres
del Departament, amb els que compartim dia a dia les nos-
tres tasques.

Els ll.lustres Académics de la Secció de Cidncies Bioldgi-
ques ,  Drs .  SALORD BARCELÓ i  PARÉS F lRRlS,  que
juntament amb el Dr. ADZET v¿ren proposar la meva candi-
datura per ocupar un lloc en aquesta institució, seu del saber
i de les més nobles esséncies farmacdutiques.

I els meus familiars més volguts: mare, esposa i fi l les. Vol-
dria que llurs sacrificis, esforgos i estima constants, trobessin
una compensació en aquest acte, que els dedico de tot cor.

Nogensmenys, I'aspecte festiu del mateix, comparable
amb I'anvers d'una medalla com la que avui em se¡d confia-
da, mostra també un revers seriós i emotiu: el fet que la
vacant ve motivada per 1'óbit del Molt Il.lustre Académic
Dr. PERE PUIG i  MUSET (a.c.s.) ,  que t ingué l loc el  3 de
marq  de l  1983.

Al novembre del mateix any, en una sessió extraordinária
" in  memor iam" ,  e l  Pro f .  GIRCÍa-VnI -pBCASAS ens  re -
cordá amb verb autoritzat i cdlid accent la biografia i les
qualitats humanes i científiques que adornaven Ia figura de
I'Acaddmic traspassat, de les quals n'esbossaré unes breus
pinzel lades:

Nascut a Molins de Rei i seguint una tradició familiar, es-
tudiá la carrera de Farmácia a la nostra Facultat barcelonina.
on mostrd ben aviat un especial interds i vocació pels temes
farmacológics.

A l 'ombra de Dr. G.-VALDECASAS, va inic iar-se en les tas-
ques d'investigació, que continuarien en els darrers 40 anys
de la seva vida, tot combinant els aspectes científics purs
amb els aplicats, i les activitats académiques amb les indus-
trials.

Posseidor d'una exhaustiva informació i una memória ex-
cepcional, cal assenyalar que les seves publicacions superen
els dos centenars, entre llibres, monografies i treballs. Els
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temes són tant variats i interessants com: les vitamines E i
P; els fenómens üpotrópics; l 'ácid glutámic; l 'estudi i ailla-
ment d'enzims com tripsina, quimotripsina, ribonucleasa,
lipoxidasa o hepatocatalasa; els radicals ll iures; la relació
entre el consum de clorur sódic i la hipertensió; etco etc.

Home senzill i poc afeccionat als honors, rebé moltes i
ben merescudes distincions i recompenses: Fou el primer
President de la SocietatCatalana de Farmacologia, i membre
de prestigioses Associacions Científiques nacionals i estran-
geres, com la Societat Catalana de Biologia, la Sociedad Es-
pañola de Ciencias Fisiológicas, la Sociedad Española de
Bioquímica, la Société Frangaise de Thérapeutique, I'Ame-
rican Chemical Society i la New York Academy of Science.

En rendir li el meu emocionat homenatge, expresso el
desig i propósit d'ocupar amb dignitat el lloc que deixa
buit a l 'Académia, tot seguint el seu exemple de laborio-
si tat  i  bonhomia.



INTRODUCCIÓ

El Regne Vegetal ens forneix d'una quantitat sorprenent
de principis químics de les més variades estructures, molts
d'ells dotats directament, o prévies algunes modificacions en
llur moldcula, d'importants accions farmacológiques. Com a
conseqüéncia, aquestes substdncies d'origen natural són ca-
paces de cobrir una ámplia demanda en les complexes neces-
sitats de la terapdutica actual.

Alcaloides, heterósids, essdncies, resines, greixos i un llarg
etcdtera són exemples dels grups més importants que, d'una
manera humil i silenciosa, són biosintetitzats a cada instant
pels milions de petits laboratoris que representen les plantes.
Aquestes, ja sigui a través del seu metabolisme primari o, més
generalment, del secundari, i mitjangant la intervenció de
complicats mecanismes enzimdtics, fan el miracle de produir
un sens ii de principis que I'home, amb tots els avenqos de la
ciincia, no ha estat capaq fins ara de sintetitzar. O bé si ho
ha aconseguit, les abundants despeses económiques que la
majoria dels casos comporten fan que sigui més rendible
l'extracció d'aquests compostos a partir d'aquells vegetais,
que d'una manera tan desinteressada els fabriquen i ens els
propofclonen.

La Naturalesa es mostra, doncs, com una font inesgotable
de principis que, ultra les aplicacions derivades de llurs pro-
píetats farmacológiques, tenen per al Farmacdutic tot el seu
interés en els terrenys de la higiene,la dietdtica, la toxicolo-
gia o la indústria en general.

A¡a bé, si ens situem en el camp concret de la Fitoquími-
ca, és a dir la parcel.la de la Cidncia dedicada a I'estudi dels
constituents de les plantes, els problemes que es presenten
per a l' investigador a I'hora d'extreure, aillar, purificar i



ident i f icar un component detemrinat,  poden compl icar-se
de manera extraordinária. Afortunadament, en els últims
decennis, els mdtodes analítics han experimentat uns pro-
gressos que els primers químics vegetals ni tan sols podien
somniar quan, plens d'il.lusió i amb una constdncia i uns
sacrificis dignes de millor causa, isolaren els primers iicids
orgánics, alcaloides o heterósids a partir de materials vege-
tals.

Des de l' inici de la nostra activitat en el Departament de
Farmacognósia i Farmacodinámia de la Facultat de Farmá-
cia de Barcelona, ens atragué particularment I'atenció I'estu-
di de les substáncies fenóliques, en particular els ácids-fenols
i els derivats flavónics, continguts en les plantes i drogues
vegetals. Dins la penúria de mitjans de qud disposávem, els
nostres pr imers trebal ls de recerca(l) i  una bona part  de la
Tesi Doctoral (2) es van referir a aquesta temdtica, que pos-
teriorment constituiria una de les línies d'investigació al
nostre Laboratori, i a la que actualment una bona part del
personal es dedica.

Aixd ha motivat el títol i també el propósit del meu dis-
curs: Per una banda expressar I'estat actual de la problemá-
tica que presenta la recerca dels compostos fenólics dels
vegetals i a I'ensems fer un breu resum de I'aportació realit-
zada pel nostre Departament a la Facultat en els darrers
anys.

ELS PRINCIPIS FENOLICS DELS VEGETALS

El nombre de substáncies amb una o més funcions fenol
que es troben en els teixits de les plantes és immens, tant
com iimplia és la seva distribució per tot el Regne Vegetal.

HARBORNE en va establ i r  un sistema de classi f icació,
atenent el nombre i la disposició dels átoms de carboni en
la moldcula:

- Compostos en C6, com els fenols simples i benzoqui-
nones.

- En Ce -C, ,  com els derivats benzoics.
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- En C6 - C2 , com els ácids fenilacdtics, i les acetofeno-
nes.

- En C6 - C, , com els ácids cinnámics, cumarines i com-
postos relacionats.

-  E,n Co -C. -Cu, com els que fornten la gran famíl ia dels
flavonoides.

- Etc.
Tots aquests principis són substáncies terniiries, que es

troben normalment en la natura unicles a sucres, en forma
d'heterósids o d'esters. Cal peró indicar que també s' in-
clouen altres productes resultants de la polimeritzacjó de
moldcules elementals, com les lignines i els tanins conden-
SatS,

Si és cert que tots ells tenen interés des del punt de vista
científic pur, no hi ha dubte que tractar de tots i cada un
dels grups resultaria una tasca árdua i prolixa. En aquesta
exposició, ens hem de limitar obligadament a I'estudi dels
més importants, tenint en compte tant I 'ampl i tud del seu
repartiment com els aspectes fitoquímics i farmacológics
directament relacionats amb la nostra acfívifaf .

Acids fenols i substáncies relacionades

Són substáncies aromátiques senzilles, amb un grup car-
boxílic i un o més hidroxils fendlics, alguns dels quals po-
den estar meti lats.

Els de 7 iitoms de carboni deriven de l'dcid benzoic, men-
tre que els de t ho fan del cinndmic. Les cumarl¡¿es, de nucli
benzo-a-pirónic, estan directament relacionades amb els
ácids o-hidroxicinndmics, dels que teóricament deriven per
ciclació; cal assenyalar també I'existdncia d'isocumarines,
en les quals les posicions de I'oxigen i del grup carbonil
vénen intercanviades.

Els dcids fenols es localitzen en els diferents teixits vege-
tals formant combinacions, generalment de tipus ester, amb
sucres, iicids orgánics o altres polifenols. Són prou conegu-
des les combinacions naturals de l'ácid cafeic amb el quínic,
com també les unions entre ¿icids hidroxibenzoics per donar
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ddpsids, tipus ácids digál.lic i el' lágic, que Juguen un paper

pt"poná"tánt en I'estructura dels tanins hidrolitzables'- 
Áltr", ácids hidroxilats s'alliberen per hidrólisi alcalina

de teixits llenyosos i s'admeten, doncs' com un dels cons-

t i tuents de la l ignina.
Encara que substáncies simples, no per aixó els ácids

fenols estan mancats d'activitat farmacolÓgica: L'ácid gál-

lic és astringent; I'dcid salicílic, antiséptic, antifúngic, anal-

gésic i antitérmic; els ácids cafeic i clorogdnic sÓn colagogs
(3 ) .

D'altra banda, les cumarines i isocumarines' de reparti-

ment més limitat, es presenten normalment en les plantes

formant heterósids. També molts d'aquests compostos pa-

lesen accions farmacolÓgiques remarcables: I'esculÓsid té
propietats vitamíniques P; augmenta la resisténcia i dismi-

nueix la permeabilitat dels capil.lars sanguinis'
El dicumarol, format en el Melilot emmagatzemat en ma-

les condicions, pot produir una síndrome hemorrágica al

bestiar; peró en canvi és utilitzat com anticoagulant i ha

servit de model per la síntesi de substdncies amb acció
"ant iv i tamínica K".

Les furocumarines, presents en algunes Umbel.líferes, sÓn

ictiotóxiques i, algunes, fotosensibilitzants, essent les res-
ponsables de dermatosis i manifestacions al.lérgiques en per-

sones que les manipulen. Les cumarines de l'Ammi visnaga
Lam. són antiespasmódiques i dilatadores de les coronáries (3)'

Flavones i derivats

Molts autors inclouen dins el nom genéric de Flavonoides

les substáncies amb estructura C6 - C3 - C6 ; és a dir, dos

cicles benzdnics units per una cadena tricarbonada. Es dife-

rencien els uns dels altres per modificacions en el nucli, pel

nombre i les posicions dels hidroxils fenÓlics (en molts casos
metilats), i per la naturalesa i disposiciÓ de les moldcules
dels sucres, quan es tracta d'heterósids, forma en qué es
troben normalment en els vegetals.

Ara bé, aquesta definició de flavonoides sensu lato agrupa
categories de principis amb propietats i característiques es-
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tructurals ben definides i distintes, com els atttocinnes, pig-
ments rojos o blaus, abundants en les flors i els fruits, deri-
vats del benzopirílium; els catecols i les leucoantocianidines,
incolors, de nucli benzodihidropirdnic, capaEos de polimerit-
zarse per formar tanins, i un conjunt de pigments grocs
derivats de la cromona o benzo-7-pirona, com són les flavo-
nes i substancies afins, a qui una part considerable de fito-
químics donen el nom precisament de flavonoides, serusa
stricto.

Cal assenyalar un quart grup de substáncies, descobertes
darrerament, a qud SWAIN va donar el nom de neoflavonoi-
des. El seu esquelet, d'estructura 4-arll-cromá, té relacions
evidents amb les tres anteriors; peró com que la majoria
presenten el carboni 2 oxidat formant un grup carbonil i un
doble enllaq entre els carbonis 3 i 4, poden estudiar-se tam-
bé amb les cumarines (4).

D'entre tots els flavonoides, les flavones i els seus derivats
hidroxilats en 3, els flavonols, són els més estesos a la natu-
ra; particularment en els teixits joves de plantes superiors.
Les flavanones i els flavanonols deriven de les formes ante-
riors, per hidrogenació del respectiu doble enllag en 2-3.

A més dels relatats fins ara, cal indicar I'existdncia d'altres
flavonoides, menys freqüents en el Regne Vegetal. En uns,
la unió del fenil a I'heterocicle central no es fa a través del
carboni 2 sinó del 3: són les isoflavones. En certes estructu-
res, l 'esmentat heterocicle només té cinc elements: lesauro-
nes. O la seqüdncia central en C3 es presenta en forma de
cadena oberta: les xalcones i dihidroxalcones. Des de fa uns
vint anys, es coneixien també moldcules dímeres de flavo-
nes (5). Després, es va comprovar que també les flavanones,
xalcones, aurones, etc. ,  poden const i tuir  les meitats d'a-
ques,ts tipus de dímers, anomenats biflavonoides, dels que
GEIGER i  QUINN fan una extensa descripció (6).

La majoria de compostos flavónics naturals són heteró-
sids, en els que la unió del sucre es pot fer per qualsevol dels
hidroxils, encata que n'hi ha alguns de més privilegiats en
aquest aspecte, com els que ocupen la posició 3 en els fla-
vonols i la 7 en les flavones. Ultra aquests O-heterósids,
s'han identificat un nombre elevat de C-heterósids (7), en els
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que la unió es,fa directament del sucre a la genina a través
d'un enllaq C-C, i altres que són a la vegada O- i C- hete-

rósids. D'entre els sucres que intervenen en la formació dels

flavonósids, la glucosa és el més corrent;aixÓ no és obstacle
per trobar-hi altres hexoses, pentoses, metilpentoses i alguns
di- i trisacdrids.

Els pigments flavónics, prácticament atÓxics per a I'ho-
me, comuniquen a les drogues interessants propietats farma-
cológiques. CAMARASA, en el  seu discurs d' ingrés com a
membre Corresponent d'aquesta Académia (8) va tractar in
extenso tant els aspectes farmacocinétics com llurs accions
generals i específiques. Per aquest motiu no insistirem en
el tema.

Quant als usos terapéut ics, és elevat el  consum de rutÓ-
sid, extret de les seves fonts vegetals (Sophora, Eucalyptus,
Fagopyrum sp.) i dels bioflavonoides procedents dels fruits
cítrics. per les seves propietats vitamíniques P. L'eficácia
diürética de les flors de Sarothamnus scoparius Koch i les
fulles de Lespedeza capitata Michx. és deguda a la seva ri
quesa en C-glucosilflavones. Els rotenoides, derivats isofla-
vónics amb el doble enllag 2-3 reduit, són responsables de
les propietats insecticides i ictiotóxiques de les arrels de Der-
ris i Lonchocarpus sp. Etc.

SAN MARTÍN inclou en el  seu "Tratado de Farmacogno-
sia" (9) una extensa l l ista de plantes medicinals i  drogues
vegetals, riques en tots aquests polifenols.

Antocianes

Els pigments antociánics presenten unes moldcules próxi-
mes a les flavóniques. Peró alló que destaca més en elles és
la seva estructura iónica: contenen in ió oxónium, formant
el fenil-2-benzopirílir-rm o flavílium. fet pel qual es troben
associades a un anió i posseeixen propietats químiques par-
ticulars.

Els antocianes es troben dissolts en els sucs cel.lulars en
forma d'heterósids i alliberen els respectius aglicons o anto-
cianidines per hidrólisi. Aquestes, es diferencien pel nombre
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i la situació dels hidroxils fendlics, essent la cianidina la més
estesa. També hi ha aglicons metoxilats, encara que de re-
partiment molt limitat. Llurs colors viren del vermell al
blau, a mesura que augmenta el valor del pH i es passa del
medi dcid al  básic.

En els heterósids. és freqüent la unió d'una moldcula de
glucosa en posició 3, seguint en ordre d'importáncia les
unions de rutinosa en 3 i els diósids en 3 i 5. També s'han
trobat antocianósids acilats.

L'interds terapéutic dels antocianes se centra sobretot en
les seves propietats vitamíniques P i com a tals s'util itzen
en les afeccions dels capil.lars i les parets venoses. Cal es-
mentar l 'ús dels pigments antociánics aillats de Vaccinium
myrtillus L. en les afeccions oculars, per raó de la seva acció
sobre els fendmens bioquímics que intervenen en la regene-
ració de la retina.

Proantocianidines

ROSENHEIM, estudiant els pigments dels rai ins, va tro-
bar que els extractes incolors de fulles de ceps, tractats amb
ácid clorhídric a ebullició, prenien un color vermell-violaci.
Atribuí el fet a I'existéncia de glucósids d'una pseudobase
de les antocianidines, per als que proposá el nom de leu-
coantocianes. Aquesta primera hipdtesi, si bé errónia, moti-
vá una sdrie de trebal ls,  descr i ts per HASLAM (10),  que han
conduit als actuals coneixements sobre aquestes substáncies,
tant en forma de monómers com de polímers.

Avui en dia, s'accepta la nomenclatura proposada per
WEINGES (11),  que postula I 'abol ic ió del terme leucoanto-
cianes, i designa amb el nom de proantocinnidines totes les
substáncies incolores capaces de formar antocianidines per
calefacció amb ácids minerals; denomina leucoantocianidi-
nes les formes monomériques com els flavane-3,4-diols. i
proantocianidines condensades els dímers i oligómers dels
flavanols-3.

Tant les catequines com les leucoantocianidines són prác-
ticamente els únics flavonoides que no es presenten en for-
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ma heterosídica. Es coneixen en canvi esters de I'dcid gál-
lic amb les catequines, en els que la unió es fa per I'hidro'
x i l  en  3 .

Des del punt de vista farmacológic, els catecols són anti-

sdptics i astringents lleugers. Malgrat posseir propietats vita-
míniques P molt marcades, són substáncies inestables. La

seva presdncia en drogues cafeiques en retarda els efectes i
motiva una acció menys sobtada i més duradera.

Les drogues amb tanins, procedents de la condensació
d'aquestes molécules monomdriques, gaudeixen d'accions
astringents, vasoconstrictores, antiirlflamatóries i antisép-
tiques, i troben les millors aplicacions en el tractament
d'infeccions intestinals. hemorroides. cremades i ferides
superficials.

Altres polifenols

Moltes altres substáncies fendliques es podrien citar: xan-
tones, naftoquinones, antraquinones, estilbens, derivats
but ir i l - f loroglucínics, etc. ,  i  f ins i  tot  la mateixa l ignina.

Eis l ímits que ens hem marcat per aquesta exposició
n'exclouen la ¡elació detal lada.

ASPECTES BIOSINTÉTICS

Els compostos fins ara considerats, malgrat les diferén-
cies que presenten en llur estructura, mostren molts aspectes
coincidents. com poden ser unes mateixes rutes metabÓli-
ques inicials en la seva formació. Efectivament, la biosíntesi
dels compostos aromátics a expenses del metabolisme glucí-
dic representa la font principal de producció d'ácids fenols i
cumarines; de I'anell B i part del C dels flavonoides, i fins
i  tot  de l 'atrel l  A d'algunes antraquinones aí l lades en plan-
tes de la famíl ia Rubiácies (  l2).

La investigació sobre la biosíntesi fenólica s'inicid princi-
palment amb estudis sobre el metabolisme de microorga-
nismes. En els darrers temps, els progressos han estat consi-
derables, mercés al coneixement cada vegada més precís dels
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sistemes enzimátics que intervenen en les biotransforma-
cions d'aquests productes.

Els cultius de cél.lules i teixits de plantes superiors faci-
liten I'addició de precursors en un moment donat i perme-
ten el control continuat dels metabdlits, sense pertorbar els
fendmens fisiológics normals ni destruir la integritat del ve-
getal. La utilització de moldcules marcades en l'estudi i¡z
vitro de reaccions bioquímiques elementals, a partir de sis-
temes enzimátics aillats dels vegetals, ha permds aclarir
molts aspectes, tant del metabolisme general dels fenilpro-
panoides com dels nuclis polifenólics estructuralment més
complicats i els seus respectius heterósids i polímers.

La biosíntesi dels aminoácids arom¿itics per la via del si-
químic, ha quedat plenament demostrada amb I'ajut de mi-
croorganismes. I encara que no s'ha pogut elucidar defini-
tivament si en els vegetals superiors els mecanismes són
exactament els mateixos, tot fa suposar que sí.

Biosíntesi dels fenilpropanoides

HAHLBROCK i  GRISEBACH (  l3 )  resumeixen les  p r inc i -
pals transformacions enzimdtiques que intervenen en el me-
tabolisme dels fenilpropanoides segons la Figura 1.

<\t Oa--
"ooc-," ,  "ooc

o H  - '  F L A V O N O I D E S
:  _  +  E S T I L B E N S
=  -  - .  L T G N T N E S
\ 

\- * ESTERS
\  A C I D S B E N Z O I C S

Fígura 1. - Metaboüsme general dels fenilpropanoides. I = Fenilala-
nina-amonio-liasa; 2 = Cinnamat-hidroxilasa; 3 = 4-Cumarat: CoA-
ügasa; 4 = Fenolases i metiltransferases.
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Com es pot observar, la Fenilalanina-amonio-liasa, aillada
per KOUKOL i  COHN l 'any 1961, catal i tza la formació de
l'¿icid trans-cinniimic a partir de la fenilalanina. Aquest ma-
teix enzim pot actuar també sobre els derivats hidroxilats de
la fenilalanina, com la tirosina i la 3, 4-dihidroxifenilalanina,
per donar els ácids p-cumdric i cafeic, respectivament.

La hidroxilació de I'dcid trans-cinnámic en trans4-cumá-
r ic va ésser assenyalada per NAIR i  VINING en extractes de
fulles de Spinacia oleracea L.; peró I'aillament de I'enzim
responsable, la cinnamat4-hidroxi lasa, es deu a RUSSELL i
COHN, en la fracció microsomal separada de les gemes api-
cals de Pisum sativum L.

La 4-cumarat: CoA-ligasa s'aill i i per primera vegada en
cultius de cél.lules en suspensió de Petroselinutn crispum
(Mill.) Nym ex A.W. Hill, i es demostrá que aquest enzim es-
tava específicament relacionat amb la biosíntesi de la prácti-
ca totalitat dels flavonoides, permetent la formació dels
tioesters del Coenzim A amb els dcids cumdrics. El descobri-
ment d'isoenzims ha contribuit en gran manera a I'elucida-
ció de les funcions metaból iques d'aquest enzim (14).

Quant a les fenolases i  meti l t ransferases, VAUGHAN i
BUTT varen aillar i purificar de Beta vulgaris L. un enzim
que catalitza Ia conversió de l' i lcid p-cumáric en cafeic.
Aquesta, i altres fenolases, amb una baixa especificitat pel
substrat, són altament específiques quant a la posició d'hi-
droxilació, proporcionant grups o-dihidroxilats en molécules
molt diverses. D'altra banda, I'activitat de les O-metiltransfe-
rases possibilita la metilació dels hidroxils en 3 i 5 dels dcids
p-cumdrics a partir de donadors de grups metil com la S-ade-
nosilmetionina, i es completa amb els ácids ferúlic i sindpic
la gamma d'ácids p-cumárics subst i tui ts (15).

Biosíntesi dels flavonoides

Les rutes biosintét iques de les di ferents molécules f lavo-
noídiques estan ínt imament relacionades, i  és admés avui
dia per la rnajor ia d'autors que passen per la formació
d'una xalcona com a compost intermediar i  comú. EBEL i
HAHLBROCK (16)  en  descr iuen I 'esquema de la  F igura  2 :

I B

F E N I L A L A N I N A

{

I
4-CUMAR I  L .CoA

H O

o H o
XALCONA

o H o
F LAVANONA

. / , \
/ ' / \

t /

o H t

"oYY"'ir
)'\,^Y)

oH o \,\oH

ISOF LAVONA

Figura 2. - Biosíntesi
H A H L B R O C K  ( 1 9 3 2 ) .

/

A N T O C I A N  I D I N A

E B E L  i

ACE Tl L,CoA

I
I+

M A L O N I L . C o A

deis principais Flavonoides, segons
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Per la via del¡ fenilpropanoides, acabada d'exposar, l 'ori-
gen de I 'anel l  B i  dels carbonis 2,3 i4 de I 'heterocicle C se-
ria la fenilalanina, mentre que I'anell A procediria de la con-
densació "cap a cua" de tres unitats acetat o malonat.

Aquesta reacció, que podem considerar com a central en
la biosíntesi flavdnica, comportaria I'actuació successiva de
dos enzims: una xalcona-sintasa, per la producció inicial d'u-
na xalcona, i una xalcona-isomerasa, que transformaria la
xalcona en la flavanona isómera, com a substrat per a la con-
versió en altres flavonoides:

És ben cert que aquesta teoria ha tingut i té alguns detrac-
to rs .  E ls  mate ixos  HAHLBROCK i  GRISEBACH ins inuaven
la possibilitat que el primer producte de condensació no fos
una xalcona, sinó una flavanona. Tal hipótesi trobd suport,
entre al tres, en experidncies fetes per KREUZALER i
HAHLBROCK (17),  que aconseguiren puri f icar parcialment
una flavanona-sintasa que originaria inicialment una flavano-
na, posteriorment isomeritzada a xalcona grácies a una flava-
nona-xalcona-isomerasa. Peró estudis més recents del propi
HAt ILBRoCK i  e l  seu  equ ip  (18 ,  l9 ) ,  i  d 'a l t res  inves t iga-
dors  com SUTF'ELD i  WIERMANN (20 ,  21) ,han donat  su-
port a la noció que realment en la reacció de síntesi inicial
I'enzim és una xalcona-sintasa i no una flavanona-sintasa, es-
sent una xalcona el  pr imer f lavonoide produit .

La xalcona-sintasa, ai'l lada de cultius de cél.lules d'espé-
cies de gdneres molt diversos (Petroselinum, Haplopappus,
Tulipa, Cosmos, etc.), no requereix la preséncia de cofactors
i es mostra més activa sobre el 4-cumaril{oA que enfront
dels seus derivats cafeic, ferulic o sinápic.

Quant a la xalcona-isomerasa, va ser el primer enzim aillat
del metabolisme flavónic (22). La seva missió és produir les
diverses flavanones, com a substrats per a la conversió ulte-
rior en els restants grups de flavonoides. Moltes experiéncies
confirmen aquest paper fonamental de la xalcona-isomerasa.
Com a mostra, citem les de KUHN et al. (23) que, treballant
amb quatre mutants de Callistepus chinensis (L.) Nees., en
qué hi mancava aquest enzim, varen constatar corn es pro-
dui'a una acumulació anormal de la corresDonent xalcona a
I 'estat d 'heterósid.

2 0

Mitjangant posteriors hidroxilacions, metilacions, glicosi-
dacions, acilacions, etc., arribariem a les molécules més com-
plicades d'heterósids flavónics. Com un exemple il.lustratiu
de la complexitat dels processos biosintdtics, en Ia Figura 3
reprodu im I 'esquema de EBEL i  HAHLBROQK,  on  espoden
veure les seqüdncies que porten a la formació dels heterósids
acilats, aillats de Petroselinum hortense Hoffmann (16).
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Figura 3. - BiosÍntesi de glicósids en Petroselinum hortense Hof-
fmann,  segons EBEL i  HAHLBROCK (19g2) .  E ls  enz ims es  de ta l len
en el text. SAM : S-Adenosi l-L-Metionina; SAH : S-Adenosi l-L-Ho-
mocistei 'na.
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H o m p o t a p r e c i a r c o m e s p a s s a d e l a x a l c o n a i n i c i a l a l e s
estructuies básiques de flavona i flavonol' Després, I'anell B

á;aqrr"rt. aglicons s'hidroxila i metila' Finalment, té lloc la

gncásitaclO te les genines i I 'acilació dels heterósids. Els en-

Zin-,, qu" intervenen corresponen al ll istat que s'indica:

No

I Acetil-CoAcarboxilasa
2 Xalcona-sintasa
3 Xalcona-isomerasa
4 Flavonoide 3-hidroxilasa
5 Flavonoide-oxidasa
6 Flavonoide 3''hidroxiiasa
7 S-Adenosil-L-metionina: flavonoide 3'-O-metil transferasa
8 UDPG: flavonoide 7-O-glucosiltransferasa
9 UDPG: flavonol 3-O-glucosiltransferasa

10 UDP-Apiosa/UDP-Xilosa-sintasa
i I UDP-Apiosa: flavona 7-O-giucósid 2"-O-apiosil transferasa
tZ Malonit^-CoA: flavonoide 7-O-glicdsid malonil transferasa
l3 Malonil-CoA: flavonoi 3-O'glucosid malonil t¡ansferasa

Els coneixements actuals sobre la síntesi flavdnica demos-

tren que les seqüténcies exposades per a Petroselinum es do-

nen piobablement a les altres plantes, i aquests passos o al-

tres similars sÓn comuns a la majoria, si no a la totalitat, dels

flavonoides, incloent isoflavones i antocianes.
Molt  interessants són també els estudis dedicats alaregu'

lació genética de la biosíntesi flavónica, sobretot pel que fa

als fendmens d'hidroxilaciÓ, metilació i glicosidaciÓ darrera-

ment assenYalats.
S'lta comprovat que tant la metilaciÓ com la hidroxilació

vénen regides per un mateix gen, essent les formes amb un

major nombre de transformacions biosintdtiques les que pre-

senten carácter dominant. En general, la hidroxilació i la

metilació no afecten la totalitat de les molécules, pel fet que

intervenen els anomenats gens d'intensitat; encara que res-

ponen a carácters fisiolÓgics a nivell d'espécie, poc o gens

afectats pel medi.
Quanf a la glicosilació, la formació d'antociandsids en el

gdnere Streptocarprs ens il.lustra sobre el control gendtic de

la monoglicosilació d'una substáncia per un sol gen, o la ne-
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cessitat  de dos gens complementar is per a la formació d'un di-
glucósid en 3-5. Fet aquest explicatiu de com un híbrid pot
contenir un heterdsid complex que no té cap de les espdcies
de qud deriva (24,25). En la majoria de situacions, la forma-
ció de di- i tri-glicdsids és dominant sobre la de monoglicd-
sids (26).

Per als altres polifenols, les rutes biosintdtiques guarden
més o menys simi l i tuds amb les exposades (27).

CONSIDERACIONS QUIMIOTAXONÓMIQU ES

Els sistemes de classificació de les plantes, des que LINNÉ
va establir la famosa nomenclatura binária fins als més mo-
dems, han evolucionat conceptualment en el sentit de passar
de la simple apreciació d'uns carácters purament morfoló-
gics o anatómics a I'estudi més aprofundit en els camps de la
cariologia, l 'embriologia i  més recentment,  de la bioquímica
vegetal.

Aquesta convergdncia entre criteris químics i botánics va
propiciar l 'aparició d'una nova branca científica, laquimio-
taxonomia o sistemática bioquímica. Disciplina que, a més
d'aclarir algúns punts foscos a I'hora d'establir dist¿incies o
aproximacions entre diferents categories vegetals, permet es-
tudiar la seva evolució filogenética, tot dibuixant una mena
d'arbre genealógic de les plantes i establir-ne uns veritables
"retrats-robot", com a base d'una sistemática actualitzada.

Els compostos fenólics poden ser emprats com a indica-
dors taxonómics, en tractar-se de substdncies acumulables
en diferents órgans o en determinats estadis vegetatius de les
plantes, d'estructura no massa complicada i relativament fá-
cils de detectar.

En trobar-se presents en un gran nombre de vegetals, els
ácids-fenols tenen un interds limitat com a marcadors. En
canvi els flavonoides són un dels cardcters d'aplicació fre-
qüent en taxonomia. La distribució més o menys restringida
de tipus concrets de flavonoides o de patrons de substitució
en grups sistemdtics determinats motiven la seva utilitat qui-



miotaxonómica i  possiblement f i logendt ica (28).
El repartiment clels aglicons flavónics en el regne vegetal

está relacionat en la majoria dels casos amb la preséncia d'es-
tructures secretores d'olis essencials i productes secundaris
similars:

La Casticina (derivat tetrametilat de la quercetagenina) es
troba, en el génere Vitex, només en aquelles espdcies que te-
nen pdls glandulosos i produeixen olis essencials, mentre que
les Brassicaceae no tenen estructures secretores ni produei-
xen substáncies de tipus terpenoide o fenilpropánic, i en
elles no s'han trobat aglicons lliures (29).

Estudis dels compostos fenólics en fulles d'angiospermes
han permds d'establir una relació entre la distribució dels
flavonoides i el progrés en l'evolució del vegetal, de manera
que mentre les famílies de plantes llenyoses contenen princi-
palment leucoantocianidines i flavonols, aquests compostos
són rars o manquen totalment en les plantes herbácies. Sem-
bla també que en aquestes últimes, les flavones substituei-
xen els f lavonols,  i  que la capacitat  d 'oxidar la posició 3 de
la flavanona precursora s'ha perdut durant I'evolució. La dis-
tribució en les plantes dels derivats hidroxilats en 6 és molt
diferent de la dels hidroxilats en 8. La capacitat d'hidroxilar
flavones en 6 apareix relativament tard en l'evolució de les
plantes (30).

Les 6-hidroxi flavones es troben de manera característica
en diverses famílies de Tubiflorae i ordres adjacents. A nivell
d'espdcies es presenten de manera irregular; peró tenen inte-
ris filogenétic. Sobretot si es comparen amb altres 6- i 8-OH
flavonoides. Mentre els 8-OH flavonols es troben en quasi
totes les famílies d'angiospermes, amb molts cardcters mor-
fológics primitius (ex.: Ericaceae), les 6-OH flavones només
es troben en famílies altament evolucionades. Aixó sugge-
reix que en I'evolució, a més del pas de flavonol a flavona, hi
ha també un canvi en la hidroxilació de l'anell A, passant de
la posició 8- a la 6- (31).

Els pigments grocs de tipus flavonol són relativament es-
cassos en les plantes superiors. Entre ells, la gossipetina i
I'herbacetina tenen importáncia com a marcadors taxonó-
mics a nivell de gdneres i subfamílies.
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En Ericaceae, la gossipetina es troba en flors d'espdcies
d'algunes seccions de Rhododendron, i molt repartida en fu-
l les de plantes d'aquest génere. Aixó té el  seu interds, ja que
també está present en fulles d'altres gdneres veihs de la ma-
teixa Família i fins i tot en algun génere d'altres famílies
molt relacionades amb Ericaceae (32).

En Hepátiques s'han descobert glicdsids de flavones inte-
ressants i poc usuals. La distribució d'aquests compostos en
les Bridfites així com els aspectes quimiotaxonómics dels
glicdsids de flavones i flavonols en els llevats han estat objec-
te de recents invest igacions.

Encara que les flavones i flavonols es troben dmpliament
repartides en les gimnospermes, els seus glicósids han estat
poc estudiats, si n'exceptuem alguns gdneres, com Pinus i
Larix.

Pel que es refereix a les angiospermes s'han portat a terme
nombrosos estudis sobre la distribució d'aquests glicósids a
nivell d'espdcies (ex: en 26 poblacions de Anthyllis vulnera-
ria L.): de géneres (en Compositae, Coelastraceae, Solana-
ceae, Oleaceae), í famílies de monocotiledónies (Gramineae,
Orchidaceae. etc.).

Bé que alguns aglicons com la quercetina i la cianidina, es-
tan dmpliament distribuits en les plantes superiors, recent-
ment s'ha trobat que algunes de les seves formes glicosídi-
ques són molt restringides i tenen per tant un elevat interés.

En canvi, altres, com els 3,7-diglicósids dels flavonols, es
troben en famílies molt diverses i no tenen valor taxondmic
a nivell de famílies: peró sí que el poden tenir a nivell de gd-
neres i espécies.

Sembla que la preséncia de 5-glicósids té poc significat sis-
temátic, ja que s'han trobat amb poca freqüéncia i en grups
molt dispersos; per exemple: Gimnospermes (Cephalota-
xus) ; Leguminosae (Amorpha, Galega); Rosaceae (Prunuil;
Umbelliferae (Chaestociadum i Torilis) (33).

En la família Labiades, s'ha constatat que mentre els O--
glicósids estan ámpliament repartits en quasi totes les plan-
tes, la 2-vicenina (C-glicdsid) es troba restringida en alguns
grups taxonómics, per ex : seccií Majorana del gen. Origanum,
seccions Pseudothymbra i Thym¿¿s del gen. Thymus (34).
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A partir dels estudis realitzats sobre I'evolució dels anto-
cianes en les plantes, s'ha posat de manifest que la pelargoni-
dina i la delfinidina es troben sovint en plantes més avanga-
des, substituint la cianidina, que es considera el pigment
més senzill i primitiu.

Els antocianes han estat util itzats satisfactóriament per a
caracteitzar farnílies, géneres, espdcies o cultius. Així, s'ha
estudiat la quimiotaxonomia de táxons de diversos géneres
atenent als antocianes. Per ex: els resultats obtinguts amb
2l taxa de Dahlia han confirmat les classificacions basades
en estudis morfológics i taxonómics.

En les angiospermes, I'Ordre Centrospermae és l'únic que
no biosintet i tza antocianes: perb produeix betalaines, amb
I'excepció de les famílies Caryophillaceae i Molluginaceae.
Químics i taxonomistes mantenen controvdrsies sobre la
classificació i I 'estudi evolutiu d'aquestes faml'lies, per a de-
cidir si s'han d'excloure o no d'aquest Ordre, com altres fa-
mílies morfoldgicament relacionades ( Plumbaginaceae, Polí-
gonaceae i Primulaceae), a causa de la seva capacitat de sin-
tetitzar antocianes.

La distribució de xalcones, dihidroxalcones, aurones, fla-
vanones i dihidroflavonols, ha estat estudiada en monocoti-
ledónies, dicotiledónies, molses, hepdtiques i falgueres; perd
poques espdcies s'han investigat amb profunditat.

L 'aparent raresa en monocot i ledónies pot ref lect i r  una
diferéncia química real respecte a les dicot i ledónies. Les
dades disponibles, en general ,  no són moltes i  només es po-
den apl icar a nivel ls taxonbmics baixos. En les falgueres s 'ha
trobat que f lavanones i /o xalcones estan absents en I  I  fami-
l ies, mentre que les ant igues acumulen proantocianidines i
flavonols.

La preséncia de biflavonoides en angiosperrnes encara no
és prou coneguda i per aixó qualsevol conclusió de tipus qui-
miotaxdnomic t'eta amb aquests marcadors és només una es-
peculació.

Es evident, peró, que mentre es pot demostrar que els bi-
flavonoides són una característica d'algunes famílies, en al-
tres casos la distribució és esporádica (amentoflavona en es-
pdcies de Viburnum).
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Sembla que la capacitat de produir biflavonoides es va
perdre en els primers estadis d'evolució de les angiospermes,
peró que ha tornat a aparéixer com una especialització re-
cent en diverses famílies, de manera independent: la infor-
mació gendtica s'ha mantingut i només han estat necessáries
algunes mutacions per a restablir la síntesi de biflavonoides.

EXTRACCIÓ A PARTIR DELS VEGETALS

La recerca de substáncies fenóliques d'un vegetal s'inicia
lógicament amb la seva extracció; operació que depdn tant
de la naturalesa del material tractat com del tipus de com-
post a obtenir, així com d'un cert nombre de variables que
caldrii tenir en compte.

Només quan els polifenols es troben a la superfície dels
órgans vegetals, hom els podrá obtenir per simple raspat o
rentat amb un dissolvent idoni (36),

Peró en general el material ha d'ésser molturat o dividit,
fet que pot provocar modificacions per acció enzimática i
conduir a I'obtenció de veritables artefactes. Per obviar
aquests inconvenients, cal operar amb planta acabada de re-
col.lectar, o emprar els procediments cldLssics de dessecació
rápida, liofil ització o estabilització del material.

Els dissolvents s'han de seleccionar en funció de Ia polari-
tat de les substáncies que es volen extreure. Per la majoria
de compostos polihidroxilats o heterosídics estaran indicats
solvents alcohdlics. hidroalcohólics i fins i tot I'aigua; per al-
guns aglicons, aniran millor liquids poc polars.

Amb freqüéncia hom recomana fer una pre-extracció del
material vegetal amb un solvent apolar, per tal d'alliberarlo
d'esterols,  c lorof i l . les, greixos, etc. ;  peró cal  tenir  en compte
que es pot produir una caiguda del rendiment en la posterior
extracció d'aglicons ddbilment polars. Per exemple, la rote-
nona i la ictinona, isoflavones aillades del lleny de Piscidia
sp., són solubles en hexd (3'7);la hispidulina és una flavona
metilada soluble en dter de petroli (38), i en fulles i capítols
de Santolina chamaecyparissus L. hom pot comprovar com
la xifra de flavonoides totals es redueix a la meitat quan es
desengreixen préviament amb cloroform (39).
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Tant els dcidg-fenols com els heterósids flavónics i anto-
ciánics, catequines, procianidines, etc., són generalment so-
lubles en aigua calenta, i es poden extreure per infusió o de-
cocció (40).

Per a l 'estudi qual i tat iu dels ácids-fenols d'algunes plantes,
ens ha donat bons resultats la simple maceració amb aigua
freda, fent després una extracció líquid/líquid del macerat
amb dter o acetat d'etil, per tal d'arrossegar les formes lliu-
res i combinades.

Per als heterósids flavdnics és molt útil I 'extracció a re-
flux amb metanol i metanol-aigua ( I : 1 ), segons la técnica de
NETIEN i  LEBRETON (41) i  reunir  després els l íquids per
al seu fraccionament i estudi.

Hem tingut també ocasió d'utilitzar I'acetona com a dis-
solvent per a I'extracció d'una isocumarina, la bergenina,
amb un rendiment més que acceptable (2).

La duració del temps d'extracció, la temperatura, el pH,
la modificació del dissolvent i altres incidéncies intervenen
de manera decisiva en la colnposició dels l íquids extract ius
i  per tant en l lur r iquesa en els pr incipis que hom pretén
aillar. En un estudi sobre el contingut en polifenols dels ex-
trets de Cynara scolymus L., es pot apreciar la infludncia
dels factors esmentats (42).

Purificació

A I'hora d'aillar els polifenols d'un extracte brut, prepa-
rat amb dissolvents polars, 1a principal dificultat consisteix
en l'eliminació d'una sdrie de substáncies (sals, sucres, iicids)
que han passat als líquids extractius conjuntament amb els
principis interessants.

Un métode senzill de purificació consisteix a tractar els
extrets aquosos amb n-propanol. Per addició de clorur sódic
a saturació se separen dues fases, quedant la major part de
fenols en la capa propanól ica, d 'on es recuperen.

D'altra banda, la util ització de sals de plom permet sepa-
rar per precipitació bastantes substáncies polifenóliques, es-
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pecialment les o-dihidroxilades. La descomposició dels com-
plexos formats allibera la fracció fenólica purificada.

S'ha suggerit també la precipitació amb polivinilpirrolido-
na, en substitució de l'acetat de plom, operant a pH próxim
a 3 .5 (43).

El carbó en pols és útil per a la purificació preliminar d'al-
guns t ipus d'heterósids. MRgny i  col , laboradors separen els
flavonoides de Baptisia lecontei Torr. et Gray, per absorció
amb carbó activat (44).

En certes circumstdncies, com I'aillament de flavonoides i
tanins d'elevat pes molecular, que es troben mesclats amb
sucres i altres substáncies inorgiiniques hidrosolubles, la diá-
lisi s'ha mostrat particularment útil com a mitjá de purifica-
ció. MARKHAM separa així un compost flavona-polisacárid
d'un pes molecular de I 'ordre de 3.000, en un extret aquós
d'una espdcie de Monoclea (45).

Alliberament d' aglicons

Com que la majoria de compostos fenólics es presenten a
la Natura en forma d'heterósids o esters, resulta lógic pensar
que per al seu estudi és millor identificar primerament la
fracció fenólica de la molécula. responsable de llurs princi-
pals propietats químiques i farmacológiques. Un cop cone-
guda la seva estructura, esdevindrá normalment més fdcil de-
terminar la identitat del compost, essent múltiples les possi-
bilitats d'unió sucre-polifenol (46).

Una hidrdlisi alcalina, és del tot útil per a l'estudi dels
ácids-fenols combinats. En trecar-se els enllagos ester, resten
en solució els ácids-fenols en forma de sal sódica; per acidifi-
cació del medi, es recuperen els dcids benzoics i cinnámics
alliberats, mitjanqant un dissolvent orgánic no miscible (24).

La hidrólisi ácida és la norma general per a trencar les
unions heterosídiques; les genines se separen per agitació
amb un solvent orgiinic. Cal assenyalar que alguns glicósids
són particularment estables, havent-se de forqar les condi-
cions de pH, temps i temperatura, per arribar a una hidrólisi
total. La resistdncia és máxima quan es tracta de C-HeterÓ-
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sids, que precisen d'una hidrólisi oxidativa a ebullició per la
ruptura de les unions C-C.

I una altra observació: Els ácids en calent transfortnen les
leucoantocianidines en antocianidines homólogues, cosa
molt interessant per a I'estudi de les primeres, en plantes
desproveides d'antocianes (2);  peró que compl ica molt  la re-
cerca en cas de coexisténcia d'ambdós tipus de principis.
Efectivament, la presdncia d'antocianidines en el líquid pro-
cedent d'una hidrdlisi ácida, pot provenir tant d'antociand-
sids com de I 'esmentada transformació de les proantociani-
dines del vegetal .

L'ebullició amb ácids, tanmateix, polimeritza les catequi-
nes, amb formació de flobdfens. En conseqüdncia, si es pre-
tenen separar i identificar tant els flavanols com els flavane-
diols caldrá operar sense cap mena de preséncia d'dcids; el
millor serd extreure'ls de les solucions aouoses neutres mit-
janqant l ' acetat d'etil.

SEPARACIÓ I IÍIIAUNNT

Temps enrera, els métodes disponibles per al fracciona-
ment dels extractes vegetals es redui'en moltes vegades a la
cristal.lització o la destil.lació fraccionades, amb les lógiques
limitacions quant a resolució i rendiment. La introducció i
el perfeccionament de les tdcniques cromatogrdfiques ha
contribuit en els darrers anys als extraordinaris avengos de
la fitoquímica. Donarem ara una repassada a la metodologia
usual en la recerca dels compostos fenólics, insistint sobre-
tot en les adquisicions més recents.

Cromatografia en columna

S'ha mostrat sempre com una tdcnica de gran utilitat per
a obtenir quantitats relativament grans de compostos purs, a
partir d'extractes de plantes. Els adsorbents emprats són d'a-
lld més variat:

El silicagel permet la separació de compostos fenólics
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amb un marge molt ampli de polaritats. Per a I'elució s'uti-
litzen sdries de dissolvents, per ordre creixent de polaritat.
Els sistemes a base de cloroform i metanol són els més cor-
rents per a la separació d'agl icons, mentre que l 'addició d'ai-
gua és necessária per obtenir les fraccions heterosídiques.

L'inconvenient principal dels gels de sílice comercials és
que solen contenir impureses, principalment indicis de ferro,
capaces de produir fortes adherdncies a la columna dels
compostos més polars. MARKHAM recomana el iminar- lo
per tractament previ  amb ácid clorhídr ic;  així  I 'absorbent es-
devé molt més útil per a la separació de compostos polars
(4'7).

Una variant de la cromatografia en columna de gel de síli-
ce és I'anomenada "Flash-chromatography". El seu poder de
resolució és limitat; peró serveix per a fer un fraccionament
rápid dels extrets vegetals, previ a la separació própiament
dita. La mostra es fa passar a través d'una columna, amb
ajut d'una pressió proporcionada per aire comprimit o nitro-
gen. Les fraccions inicial, intermddies i final contenen cada
una un nombre limitat de fitoconstituents i poden ser recro-
matografiades amb molta més facilitat de separació.

Altres adsorbents semblants, com el magnesol i eI florisil,
són una mica més bdsics que la sí l ice;peró no ofereixen cap
avantatge remarcable.

L'alúmina s'usa molt poc per a la separació de polifenols, a
causa del fet que els ions Al3 * s'uneixen fortament amb els
grups o-dihidroxils, freqüents en aquests compostos, i també
amb els sistemes ceto-hidroxil de la majoria de flavones i fla-
vonols. La unió és tan forta, que prdcticament és impossible
una elució total. En canvi, I'alúmina neutra s'ha mostrat
molt útil per a la separació de flavonols totalment metilats o
altament substituits, flavonoides derivatitzats i algunes 5-de-
soxiflavones, sense capacitat de formar complexos amb 1'a-
lumini (48).

La cromatografia en columna de cel.lulosa pot comparar-
se amb la de paper en molts aspectes. Malauradament, les
pólvores de cel.lulosa tenen un poder de resolució bastant li-
mitat i produeixen separacions inconstants i rarament com-
parables.
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Més utilitzades com a suports són les poliamides. Propor-
cionen una millor resolució si es comparen amb la cel.lulosa
i permeten a vegades separar sucres, dcids orgánics, cations i
proteines, per una simple rentada amb aigua dels extractes
aquosos bruts de les plantes.

L'elecció dels eluents es fa en funció del seu poder de
reemplaqar els fenols en els l locs d'unió hidrogen o de l lur
capacitat de formar enllagos més forts amb els compostos
fenól ics que no ho fa la pol iamida (43,49).

La polivinilpirrolidona, sola o associada amb altres po-
liamides, ha demostrat la seva utilitat en l'aillament de pig-
ments antociánics amb grups específics, com 3-monósids,
3-biósids, 3,5-diglucósids, i els seus derivats acetilats (50),
encara que en certes ocasions cal completar la separació mit-
janEant la cromatografia preparativa en paper (5 1).

La gel-filtració en columnes de Sephadex permet eluir les
substáncies fenóliques amb un grau de resolució elevat, grd-
cies a la forma esférica regular de les partícules. Les interac-
cions entre els gels de dextrá i els fenols, modulades sobre-
tot pels electrons z¡ dels anells aromátics i els hidroxils fenó-
l ics l l iures, regulen els processos d'elució (52,53).

El gel de dextrá hidroxipropilat, separa de manera satis-
factória dcids-fenols, aglicons i heterósids flavdnics (54), i
substdncies d'un pes molecular fins a 10.000. En columnes
de gel de dimetilacrilat de polientilenglicol, es poden separar
perfectament pigments antocidnics i altres compostos flavó-
n ics  (55) .

Les resines intercanviadores de ions s'usen generalment,
per a el iminar les impureses hidrosolubles dels extractes.
Peró també les catiirniques són aptes per a separaruna ámplia
gamma d'heterdsids flavónics i els seus aglicons (56).

Les resines de bescanvi anióniques tenen aplicacions molt
més limitades, com les separacions de fenols més simples
(s 7).

Quant ala cromatografia líquida a baixa o mitjana pressió,
deriva de les columnes clássiques obertes, amb fase estacio-
niiria sólida. La compressió homogénia de l'adsorbent, de
petita granulometria, i la pressió de I'eluent augmenten la re-
solució i la velocitat de separació. Les columnes que s'util it-

zen són de compressió radial o axial, i la diversitat de les fa-
ses estacioniiries (incloses les inverses) fa que el seu camp
d'aplicació sigui molt ampli, especialment en la separació de
substáncies polars, com els heterósids flavónics (58).

Cromatografia en capa fina

Mostra com a avantatges principals la rapidesa en el desen-
volupament dels cromatogrames i la possibilitat d'elecció de
I'adsorbent entre I'ampli ventall que n'ofereix el mercat.

Les monografies i treballs dedicats a la cromatografia en
capa fina de polifenols són abundants. Citem com a mostra
e ls  de  RIBÉREAU-GAYON (24) ,  JANGAARD (59)  i
M A R K H A M  ( 4 7 ) .

A escala preparativa, se separen normalment petites quan-
titats de compostos, que poden augmentar fins a I g si es
fan servir plaques especials de 20 x 100 cm i les capes tenen
un gruix de I a 5 mm (60).

Recentment, s'ha introduit Ia cromatografia centrífuga,
en la qual la placa és un disc cobert d'una capa d'adsorbent
de 14 mm d'espessor. La mostra i I 'eluent s'apliquen al cen-
tre; quan gira la placa, la forEa centrífuga fa disminuir la du-
ració de la separació i els components avancen en forma d'a-
nelles concdntriques, cap a la perifdria. En els models més
perfeccionats, el disc roman inclinat en el transcurs de I'ope-
ració, la qual cosa facilita la recol.lecció de l'eluat.

L 'equip d'HOSTETTMANN a Lausana, introductor a Eu-
ropa de I'aparell de patent nordamericana (61), ha descrit
per primera vegada I'aillament d'aglicons flavdnics per
aquesta tdcnica, que permet treballar amb I g de mostra i
pot substituir en alguns casos la cromatografia en capa fina
o en columna. El procediment de GILPIN i  SISCO, ut i i i t -
zanf la fase inversa, la pot fer adient per a la separació d'he-
terósids (62).

Cromatografia líquida preparativa d'alta resolució

Les tdcniques d'alta eficiicia compten amb molts adeptes
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en l'análisi fitoquímica, tant en l'aspecte qualitatiu com
quantitatiu. En aquesta funció preparativa, no s'ha explotat
encara prou bé llur potencial per I'aillament de noves estruc-
tures fenóliques a partir d'extractes vegetals. Els temps de
separació són curts i la resolució, elevada; peró cal prendre
la precaució de treballar amb mostres purificades, per tal
d'evitar contaminacions irreversibles de la columna.

S'han descrit nombrosos exemples de separacions de poli-
fenols amb columnes de sflicagel pura o de fase inversa i sis-
temes d'elució adients: aglicons flavónics ddbilment polars
(63);  agl icons isof lavónics (64).  i  f lavonoidespréviament ace-
tilats, tant en forma d'aglicons com d'heterósids (65).

Distribució a contracorrent

La presdncia d'un adsorbent o suport sólid en les colum-
nes, plaques o discs, pot produir adsorcions irreversibles dels
compostos altament polars, o causar modificacions de solut
a la interfase sólid/líquid. Per a obviar aquests problemes,
s'han desenvolupat tdcniques de repartiment líquid/líquid,
iniciades per CRAIG i emprades amb éxit per la separació
d'antibiótics polipeptídics (66). En I'actualitat és una forma
usual de treball en la recerca de molts altres tipus de princi-
pis, entre ells els flavonoides (67). Per augmentar la resolu-
ció i disminuir el temps d'extracció, s'han proposat algunes
variants, com la distribució a contracorrent d'alta resolució
(68) i la cromatografia centrífuga de partició (69).

Per als polifenols en particular, s'obtenen millors resultats
amb els dos mdtodes que segueixen:

Cromatografia de gotícules a contracorrent.- En aquesta
técn ica ,  desenvo l t rpada per  TANIMURA i  co l .  (70) ,  la  fase
móbi l  t ravessa la fase estacionária en forma de pet i tes gotes,
en sent i t  ascendent o descendent.  Els sistemes de solvents
presenten algunes l imitacions en la capacitat  de fonnació de
gotícules i  la seva moti l i tat .  inf luida per fenómens de densi-
tat ,  v iscositat ,  tensió superf ic ial .  f lux, diámetre de la colum-
na. etc.  Els més ut i l i tzats són mescles de cloroform-metanol-
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aigua, peró es poden emprar també sistemes no aquosos (71 ).
Darrerament s'util itza bastant per l 'aillament de tota me-

na de productes fendlics, com flavonoides, xantones, cate-
quines i i ignans, essent nombroses les publicacions relaciona-
d e s  ( 7 2 , 7 3 , 7 4 ) .

Cromatografia locular rotatória a contracorrent.- En
aquesta  var ian t ,  descr i ta  per  ITO i  BOWMAN (75) ,  ies
columnes vénen dividides en petits compartiments o "ló-
culs", mitjanqant uns envans de teflon perforats al centre.
Una inclinació adequada i un moviment de rotació, afavorei-
xen el contacte entre les fases i el repartiment de les subs-
táncies aanalitzar. Básicament, ofereix els mateixos avantat-
ges que la cromatografia de gotícules a contracorrent, peró
com que no necessita la formació de gotes, la gamma de sis-
temes de solvents resulta molt  ampl iada (58, 74).

Ambdós mdtodes poden complementar-se plenament i  ju-
gar un important paper en el futur per a la separació de pro-
ductes naturals polars.

TÉcNIQUES CRoMAToGRAFIQUES ANALÍuQups

Cromatografia en paper

Separa tot tipus d'aglicons i heterósids de mescles com-
plexes, amb un cost de reactius i util latge relativament petit,
malgrat la seva natural lentitud.

La detecció de taques pot fer-se per observació directa o a
la llum ultraviolada. Els vapors amoniacals solen produir
canvis significatius en la coloració. La polvorització amb re-
veladors específics pot ser decisiva a l'hora d'identificar un
fenol determinat. En tot cas, cal operar en presdncia de tes-
timonis purs. Per a una óptima resolució, hom recomana la
cromatografia bidimensional.

Amb papers de gruix especial, es poden desenvolupar tdc-
niques preparatives, encara que per a l'obtenció de quanti-
tats importants de producte són millors els mdtodes descrits
anteriorment.
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Cromatografia analítica en capa fina

Ha reemplagat en alguns casos la de paper en I'análisi de
polifenols i en resulta ¡rn eficag complement. Els avantatges

d'una major rapidesa i d'elecció del suport, queden pal.liats

per una menor reprodtrctibilitat dels resultats i una menor
separació de les taques.

Les plaques de siltagel ens han donat particularment

bons resultats en 1¿ ¡¿sntificació d'ácids-fenols, cumarines i
aglicons flavónics, ¿ry¡6 els sistemes de detecció clássics (76,
7'7, 78). Els flavondsids no solen cromatografiar-se amb el
gel de srlice, car no 5'obtenen generalment bones separa-
cions, amb I'excepció tlels C-heterÓsids de flavones, per als
que CHOPIN troba més sensible aquesta técnica que la cro-
matograf ia en paper (79).

per a treballar amb ¿el.lulosa, MARKHAM recomana sis-
temes on intervé sempre I'i icid acdtic (47). L'addició d'un
lU/' de polivinilpirrofiJona a la cel'lulosa proporciona uns
spots més compactes, sense afectar marcadament els valors
dels Rf.

En les separacions ú poliamida és preferible realitzar una
separació bidimension¿l, usant un solvent aquós en una di-
recció i un de lipofílic enl'altra(44).

Técniques en capa, fina d'alta resolttció i altres variants.-
Amb la ut i l i tzació d,alrsorbents amb part ícules molt  f ines,
de I'ordre dels 5 gm d¿ diámetre, les separacions solen ser
millors, encara que en ;rv&llQot molt lentament la fase móbil
es poden produir fe¡i¡1ens de difusiÓ.

Els suports de silica$el permeten bones separacions d'á'
cids-fenols i flavonoides (80). Els de fase inversa són particu-
larment útils en I'análisL d'extractes vegetals, ja que els com-
postos lipofílics romanin en el punt d'aplicació, mentre que
els més polars migren.

Com que les quant i t rr ts de mostra requerides són molt  pe-
tites, I' interds d'aquest¡ tdcnica és molt gran en estudis qui-
miotaxonómics, on s'fr de treballar moltes vegades amb
exemplars d'herbari.

ANDARY l'aplica s¡ I'anÍilisi dels heterÓsids-esters de l'd-
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cid cafeic, practicant en la mateixa placa una hidrólisi ácida
gradual. Aquest micrométode proporciona una rdpida infor-
mació sobre els sucres i els fragments més importants pro-
duits durant la hidrólisi, a partir de tant sols uns 200 a 300
¡ rg  de  most ra  (81) .

LABADIE i  MORRIEN (82)  descr iuen un  métode eng i -
nyós per a I 'estudi d 'antracenósids naturals:  un cop sembra-
da la mostra prop del vdrtex d'una placa, es desenvolupa el
cromatograma en el primer sentit i se separen aglicons i he-
terósids. Evaporat el solvent, es polvoritza la placa amb una
solució enzimiitica adient i s'incuba el temps necessari per a
produir la hidrólisi. Després d'assecar bé la placa, es fa la mi-
gració en direcció perpendicular. Amb les adaptacions perti-
nents, aquest mdtode és trasladable a la priictica totalitat de
glicósids fenólics, i es poden determinar així les posicions
d'unió del sucre a les genines.

La hidrólisi enzimdtica pot substituir-se per 1'ácida. EBEL
i KAAL, després de la separació dels agl icons al l iberats en la
segona dimensió, valoren quantitativament els heterdsids
originals a través d'una densitometria de les corresponents
genines, en la mateixa placa (83).

Cromatografia líquida d'alta eficácia

Avui dia,  és un dels mdtodes amb més possibi l i tats per a
I'andlisi dels fenols continguts en extrets vegetals i per a la
seva obtenció a escala preparat iva o semipreparat iva (84, 85).
Si aquesta tdcnica era al principi qualitativa, l 'ús de corbes
estándard ha permds la seva extensió a I'análisi quantitativa,
amb una elevada sensibi l i tat  (86, 87, 88).

Des de la seva introducció, aparegueren ben aviat en el
mercat nombrosos tipus de columnes en fase inversa, en qud
les substdncies altament polars són menys retingudes que les
de feble polaritat, i les separacions tenen un elevat grau de
resolució (89, 90).

Els solvents mós corrents són mescles d'acetonitril-aigua o
metanol-aigua, addicionades d'una petita proporció d'ácid
acdtic o fosfdric. Resulten molt adequats per usar-los amb
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detector a I'ultraviolat i en sistemes de gradient quan les se-
paracions es preveuen complexes (9 1,92).

Les columnes de silicagel ll igades amb compostos aminats
o nitrilats s'han usat per separar xantones i naftoquinones
hidroxilades; donada la similitud de comportaments croma-
tográfics, sembla que poden ser també útils per a I'andlisi de
f lavonoides (93).

Per a la recerca de tanins hidrolitzables i polifenols rela-
cionats, s'util itzen columnes de polímers hidrocarbonats i
un sistema d'eluents tamponat amb fosfat (94).

L'adopció d'espectrofotómetres de longitud d'ona varia-
ble com a detectors, permet la monitoritzacií selectiva dels
antocianes sense interferdncies d'altres fenols, injectant di-
rectament les mostres centrifugades o ultrafiltrades. La prin-
cipal aplicació s'ha trobat en la identificació de cultivars de
plantes (95) i  en el  camp de l 'a l imentació (96).

Cromatografia en fase gasosa

E,s aplicable als polifenols derivatitzats per acetilació o si-
l i lació,  a efectes d' incrementar l lur volat i l i tat .  VANDE CAS-
TEELE i  col .  descr iuen la separació de més d'una trentena
de fenols, entre ácids benzoics i cinnámics, cumarines, flavo-
nes i  isof lavones, préviament si l i lats (97).  També, operant a
escala preparativa i per hidrólisi posterior dels compostos
derivatitzats, aconsegueixen recuperar substáncies amb un
rendiment superior al  80%.

L'análisi directa només és possible, excepcionalment, en
el cas d'algunes genines flavóniques termoestables i relativa-
ment voldt i ls (98).

La introducció de columnes capil.lars ha millorat la capa-
citat de resolució i ha disminuit la importáncia que els fac-
tors flux i temperatura tenen en les columnes normals (99).

La cromatografia de gasos s'acobla amb freqüéncia amb
l 'espectrometr ia de masses. MORITA (100) la ut i l i tza en la
ident i f icació d'ácids-fenols si l i lats;  mentre que BOMBAR-
DELLI I'aplica amb dxit per a la investigació d'heterósids
f lavdnics (101) i  antociánics (102).
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Altres técniques auxiliars

Elec trocromatograJia.- Prácticament, només pot emprar-
se amb compostos l'enólics ionitzats o complexats, per tal de
poder migrar en un camp eldctric.

H A R B O R N E  ( 1 0 3 )  i  C A B R E R A  i  J U L I A N I  ( 1 0 4 )  d e s -
criuen la separació en paper de flavonoides sulfatats, ope-
rant amb electrólits ácids i voltatges elevats. En canvi, mal-
grat les inci icacions d'OSAWA (105),  no hem pogut obtenir
separacions satisfactóries d'antocianes; ni en les condicions
descrites, ni variant el pH, el temps o el voltatge.

L'electroforesi en placa de cel.lulosa, amb tampó boratat,
mostra que els flavonósids són de dues a tres vegades més
móbils que llurs aglicons, de feble capacitat de migració (47 ).

Aquesta tdcnica, peró, té I'avantatge que es pot combinar
amb la cromatografia en capa fina convencional, girant la
placa un angle recte, per tal d'obtenir separacions analíti-
ques bidimensionals.

Termofractograf ia.-  STAHL i  BROMBEER (106),  ope-
rant amb drogues antracdniques, transfereixen directament
a la l ínia de sort ida d'una placa cromatográf ica els compo-
nents volátils i els productes de termdlisi originats per cale-
facció lineal i progressiva de la mostra. Actuant de manera
acurada, es pot emprar aquesta técnica per algunes al tres
su bstán cies v olatllitzabl es de na turale sa f enólica.

TÉCNIQUES ELECTROSCOPIQUES

La definitiva identificació de les substiincies fendliques
necessita molt sovint técniques espectroscópiques, que faci-
liten una informació exacta sobre I'estructura general de la
molécula i les funcions afegides.

Els compostos més senzills, com els ácids-fenols, poden
gairebé identificarse per una senzilla cromatografia en placa
o paper, amb l'ajut de reveladors. Només en casos dubtosos
caldrá una confirmació espectroscópica a I'ultraviolat.
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Quan s'estudien substiincies més complexes, com els fla-
vonoides, I'obtenció dels espectres d'absorció al visible i
U.V. esdevé una práctica de rutina, que cal completar amb
altres tdcniques més modernes darrerament incorporades.

Abans d'obtenir qualsevol tipus d'espectre, hom s'ha d'as-
segurar de que la substáncia ai l lada sigui  pura. També és
molt convenient disposar de testimonis, per tal de comparar-
ne els espectres produits en les mateixes condicions.

Espectroscdpia al visible i I 'ultraviolat

En general, els grups hidroxils, donadors d'electrons, mo-
difiquen els espectres obtinguts en medi neutre, desplaqant
els máxims d'absorció vers les grans longituds d'ona. La in-
formació augmenta considerablement quan s'estudien els
desplaEaments batocrdmics o hipsocrómics produits per
l'addició de reactius ionitzants o quelants, que també poden
afectar la intensitat de l'absorció amb aparició d'efectes hi-
percrómics o hipsocrómics.

Acids-fenols i  cumarines.-  RIBÉREAU-GAYON va ferun
estudi espectroscópic dels principals ácids-fenols i observá
que els derivats del benzoic presenten un mdxim d'absorció i
els dcids cinnámics ofereixen dues bandes, en funció de I'es-
tat d'hidroxilació i metilació del nucli benzénic. Pel que fa
als ácids-fenols combinats, els espectres resulten molt modi-
ficats, segons formin esters o heterósids.

Les cumarines presenten dos máxims importants i un o
dos més de secundaris, reduits algunes vegades a sengles in-
f lexions (24).

Flavones i derivats.- En medi neutre, els espectres flavó-
nics tenen dues bandes característiques. La banda I, corres-
pon a I'absorció on intervé la conjugació del grup ceto de
I'heterocicle amb I'anell B (forma cinnamoil). La banda I[,
és produida per la forma mesdmera on intervé l'anell A (for-
ma benzoil) i está diferenciada amb freqüéncia en dos pics,
o un pic i  una inf lexió.
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La posició i  la intensitat  d 'aquestes bandes varia amb les

contribucions relatives a la ressonáncia total de la molécula.
Per exemple, la introducció d'hidroxi ls en el  nucl i  A tendeix

a augmentar la longitud d'ona del rnáxim d'absorció de la

b a n d a  I l  ( 1 0 7 ) .
Alguns reactius permeten esbrinar la presdncia i 1a posició

de grups hidroxils ll iures units a I'estructura flavÓnica (44):

D El metitat i l 'etilat sódics ionitzen tots els radicals fe-

nólics ll iures. Proporcionen una inestabilitat espectral als fla-

vonoides hidroxi lats en 3 i  4 '  i  resulten especialment út i ls
per  loca l i t zar  aques tes  pos ic ions .

2) L'ace tat sódic ion\tza els hidroxils més ácids, correspo-
nents  a  les  pos ic ions  3 ,4 ' i  7 .  sense a fec tar  e ls  res tan ts '  La

ionització dels dos pr imers impl ica desplaEaments en la ban-
da I ,  perd no afecta la banda l I .  En canvi,  un hidroxi l  en 7
suposa un efecte batocrómic en la banda I I .

3) E\ clorur d'alumini forma complexos amb les flavones
que tenen un hidroxi l  l l iure en 3 o en 5, fet  que es manifesta
amb un desplagament batocrÓmic de la banda I ,  més intens
en el primer cas. Si coexisteixen ambdós hidroxils, els efec-
tes no són acumulat ius, s inó que predomina el  més intens, és
a dir I'efecte "flavonol". En medi metandlic, els grups o-di-
hidroxi lats en 3'  i  4 'produeixen un efecte batocrómic addi-
cional.

4) L'dcid bóric, en presdncia d'acetat sódic, forma quelats
amb tots els sistemes o-dihidroxi lats,  excepte en 5-6, la qual
cosa es tradueix en un desplaqament de la banda I .

En resum, l 'ús d'aquests react ius permet de local i tzar la
major part  dels hidroxi ls de la moldcula. Si  aquests són meti-
lats o subst i tui ts,  els desplaqan"lents no tenen l loc; encara
que és possible preveure I'existdncia de grups metoxils en un
compost flavdnic.

Flavonoides menors.- En el cas de les isoflavones, flava-
nones i dihidroflavonols, en no haver-hi conjugació entre el
nucl i  B i  el  grup cetónic de I 'heterocicle.  desapareix la banda
I,  o queda reduida a una inf lexió; en canvi,  és t ípica una
banda I I  molt  intensa.

Al contrari, les xalcones i aurones presenten el máxim
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d'absorció vers les grans longituds d'ona, essent molt escassa
en la zona corresponent a la banda I I .

També en aquests flavonoides menys freqüents en els ve-
getals la util ització de reactius ajuda la seva identificació es-
pectroscópica.

Antocianes. - Les antocianidines, en medi ácid (forma ro-
ja),  presenten una intensa absorció en la zona del v is ible,
amb un mdxim que es desplaga vers longituds d'ona supe-
riors a mesura que augmenta la hidroxilació del nucli B; la
metilació d'aquests hidroxils no afecta massa l'espectre.
L'absorció varia amb el pH i es deu a la conjugació dels dos
nucl is.benzdnics amb el  pir í l ium central .

En la zona de l'ultraviolat, donen un máxim poc intens,
que correspon a la banda II de les flavones i és poc afectat
per les variacions de pH.

Les antocianidines amb un grup o-difenólic formen com-
plexos amb els ions Al3 + ;  produeixen un desplagament ba-
tocrómic en el visible, que correspon a l'aparició de la forma
blava.

Espectroscópia infraroja

L'absorció en la regió de I'infraroig mostra una resolució
molt més fina que en les del visible o I'ultraviolat, amb una
zona en la que es poden reconéixer molts grups funcionals i
una altra, definida corn la regió de les "ernpremtes digitals",
característ ica per a cada molécula.

Flavones i flavonols.- Essent la majoria de flavonoides in-
solubles en els solvents transparents, els espectres s'han d'en-
registrar mesclant el producte amb bromur potiissic pur;
s'obté per compressió una pastilla transparent a la irradiació
infraroja. i es refereix I'espectre al del brornur, per tal de te-
nir  compte de les bandes d'absorció degudes al  suport .  Aixd
pressuposa disposar d'uns quants mil.ligrams dels productes
a estudiar completament purs i  cr istal . l i tzats,  fet  que l imita
les apl icacions d'aquesta técnica.

4)

A l'hora d'elucidar estructures flavóniques, la regió més
interessant de I'espectre és la que correspon a I'absorció del
grup carbonil.

La freqüdncia d'un grup carbonil l l iure se situa a l'715
cm-1 , i es desplaqa a freqüdncies menors per diversos fenó-
mens: ponts d'hidrogen, conjugació d'un doble enl laq, etc.
( 1 0 8 ) .

En les flavones, un hidroxil en posició 5 fixa la freqüdncia
carboni l  a 1650-1655 cm-l ,  per efecte del pont hidrogen
que forma amb el grup cetónic. Quan no hi ha hidroxil l l iure
en 5 i  n 'hi  ha un en 7, la freqüéncia carboni l  se si tua vers els
1 6 3 0  c m  1 .

En el  cas dels f lavonols,  I 'existéncia d'un hidroxi l  en 3
provoca un descens de la freqüdncia d'uns 30 cm I amb res-
pecte a les flavones homdlogues.

Els espectres poden donar també informació sobre la pre-
séncia del nucli benzénic i la naturalesa dels substituents.
Aquests, tenen un efe cte feble sobre la posició de les bandes
del benzd; perd segons l'orientació dels grups poden aparei-
xer noves bandes o solaparse algunes d'elles. La banda del
subst i tuent més important,  el  grup mctoxi l ,  apareix alazo-
na en t re  e ls  1090 i  1250 cm- l  .

Altrament, els heterósids flavónics presenten una banda
ampla i  de gran intensitat  entre 1000 i  1100 cm l ,  deguda
als hidroxi ls alcohól ics de les oses (107).

Antocianes.- L 'abséncia del grup carboni l  en I 'heterocicle
central antociánic, fa que els espectres infrarojos dels anto-
cianes siguin més senzills que els de les flavones. Operant
amb discs de bromur potássic o per dispersió en oli de para-
fina purificat (Nuj ol ), s'obtenen resultats superp osables.

Per a les antocianidines es forma una banda ben definida
a la freqüdncia de 1636-1639 cm-1, produida per la conjuga-
ció del doble enllag de I'heterocicle oxigenat amb un anell ben-
zénic.  Hi ha també una absorció importantentre 1500i 1600
cm-' , deguda als cicles benzénics. La metilació dels hidroxils
es tradueix en I'aparició d'una banda vers els 1450 cm-t .

Quant als espectres dels antociandsids, són molt com-
plexos i  di f íc i ls d ' interpretar.
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Ressonáncia magnética nuclear

H-RMN.- Inic ialment,  aquesta técnica s 'apl icava a 1'estudi
de flavonoides metilats i acetilats, els únics que es podien so-
lubilitzar en deuterocloroform. Després, es varen ampliar les
possibilitats a qualsevol tipus d'estructures, mitjangant l 'a-
pl icació de dos métodes:

l) Derivatització: L'obtenció de trimetilsiliderivats per-
met la solubilització dels flavonoides en CDC13 i evita la
possible interferéncia dels protons hidroxíiics.

2) Solubilització directa en hexadeuteridimetilsulfóxid:
Elimina la necessitat de preparar derivats. Com a contrapar-
tida. el dimetilsulfdxid absorbeix la humitat atmosfdrica i el
senyal degut a I'aigua incorporada pot interceptar els senyals
dels protons flavónics. Aixd a part, hi ha alguns flavonoides
que es descomponen en aquest dissolvent.

La RMN de protó dóna informació dels átoms veihs als C
flavónics, i per tant de les posicions no substituides, de la
preséncia de grups metoxils i del tipus de sucre. Els senyals
apareixen en I'interval de 0 a 99 ppm, en relació a un patró
intern, el  tetrameti ls i ld (109).

En 1'anell A, els protons en les posicions 6 i 8 són els més
freqüents i interessants; surten en forma de doblet, perqué
acoblen entre ells. El seu desplagament químic depén dels
substituents que hi hagi a les posicions veihes.

L'anell B, que generalment estd hidroxilat en 4', o dihi-
droxi lat  en 3' ,  4 ' ,  mostra dos senyals que corresponen als
protons 2'-6 '  i  3 ' -5 '  (5 ') .  Com que són simétr ics, sort i ran
com a dos doblets, cada un dels quals integra dos protons.

El doblet 3 '  -5 ' té un hidroxi l  en orto i  per tant estará
més apantallat que el parell 2' -6' , i sortirii a camps més alts.

Pel que fa a l'anell C, els compostos flavdnics amb un do-
ble enllaq en posició 2-3, donen un singlet que no acobla
amb cap protó més, si es tracta de flavones: mentre que els
flavonols, lógicament no donen cap senyal.

Si no hi ha doble enllaq en 2-3, es trenca I'aromaticitat i
els carbonis serao sp3. Les flavanones donen tres senyals, de-
guts als protons 2,3q. i  3p, que surten com a doble doblet.
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En el cas dels flavanonols, hidroxilats en 3, apareixen dos

doblets,  que corresponen als protons en posició 2'*-ru 
pi"r¿ncia de grups metoxils es tradueix per I'aparició

d'un pic molt  marcat ala zona de 3,5 ppm' que integra tres

protons.
També la H-RMN forneix dades sobre l'estructura dels he-

terósids. cal remarcar que el protó H1 osídic ressona de ma-

nera diferent als altres de la molécula, en funció de Ia natu-

ralesa i la posició estereoquímica del sucre'
13 C-QMN.- Dóna informaciÓ directa del carboni estudiat;

perb no dels protons veins. Inicialment es varen plantejar

problemes a nivell instrumental, per causes diverses:

a) Poca sensibilitat, ja que només l' l,ly" del carboni té

spil t l2 (3C) i per tant ressona; cosa que significa unes 99

vegades menys de sensibilitat que la H-RMN' Aixó es va so-

luóionar acumulant la informació (CAT): els senyals aug-

nrenten n ue1ades, mentre que el soroll de fons només aug-

menta v n
b\ Proáucció d'acoblaments 13C-H, que disminueixen la

intensitat dels senyals. Per solucionar aquesta dificultat, es

duen a terme els espectres amb desacoblament incomplert

de protó (off-resonance), on no és possible mesurar la cons-

tani d 'acoblament (J),  peró sí  que es veu el  nombre de pics

de cada senyal i per tant es poden saber els protons que van

units a cada nucli.
En la RMN de t3C, els desplaqaments es donen entre 0 i

200 ppm, amb una rnajor capacitat de separaciÓ dels pics

qu" .n la ressonáncia de protÓ' En general, el senyal d'un C

sp3 (alcá) es dóna a 0-60 ppm; el  d 'un C sp2-(alqud, benzd) '

u  i tO- t60  ppm,  i  e l  d 'un  C sp  (a lqu í ) ,  a  60-90  ppm.

Els desplaqaments químics del C vénen més influenciats
pels factors estérics dels substituents que pels efectes induc-

t ius.
El grup hidroxil té efecte estdric desapantallant sobre el C

en o i augmenta el desplaqament; i un efecte inductiu apan-

tallant sobre les posicions orto i para, amb descens del des-

plagament químic.' 
É1, dif"ténts tipus d'aglicons es caracteritzen pels senyals

dels tres ¿itoms de carboni de I'heterocicle central'



Els senyals corresponents als sucres són més clars, ja que
apareixen en una zona neta de I 'espectre:

- Els C 2 a 6 tindran uns valors influenciats pels substi-
tuents i  els factors estér ics deguts a I 'anel l .

-  El  Ct,  uni t  directament a I 'agl icó, surt  més desapanta-
l lat  (augmenta el  desplaqament químic),  ja que l 'O está en
foma d'hemiacetal .

R M N Bidimensional.- La informacio que ens proporcio-
na la ressondncia magnética nuclear ha augmentat enorme-
ment amb la ut i l i tzació dels espectres de dues dimensions.
fonamenta lment  per  de terminar  e ls  acob laments  de  pro tons
que tenen senya ls  so lapats  en  la  n ronod imens iona l .

Hi ha dues classes d'experiments bidimensionals;
a) "J-resolved" (2D-J) o d'acoblament.

L'eix .Fr conté la informació sobre els acoblaments
escalars spin-spin, I 'e ix F2 indica els desplaqarnents
quírnics.

b) De correlació (NMR-2D).
Els dos eixos contenen inforntació sobre els desplaqa-
nre¡rts químics. Pot ser homonuclear (enfre nucl is
iguals).  que serveix per a determinar acoblarnents a
l larga distáncia (  I  10),  o heteronuclear,  (ent¡e dos
nucl is di ferents que acoblen entre el ls,  com trC-H),
que permet esbrinar I 'espectre de protó un cop
conegut el  de t3C i  v iceversa.

Espectrometria de masses

Els principals avantatges de I'espectrometria de masses
consisteixen en el fet que permet treballar amb quantitats
molt petites de mostra; dóna per als aglicons un pic molecu-
lar molt intens, sovint el pic base, i origina fragments carac-
terístics que informen sobre el nombre de substituents i,
dins d'uns certs l ímits,  sobre la seva naturalesa.

Els mdtodes de trencament són diversos, entre ells les téc-
niques clássiques d'impacte electrónic (la més utilitzacla,
malgrat que dóna poca informació sobre els heterósids) i la
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d'ionització química (amb una major aplicació en la identifi-
cació de flavanones i flavonols) (.ll l, 112).

Totes elles exigeixen la vaporitzaci1 prévia de la tnostra,
que, si no és volátil, s'ha de derivatitzar peÍ acetilació, sili la-
ció,  etc.  Aquesta circumstdncia pot motivar greus inconve-
nients en el cas de moldcules polifuncionals, com els heterd-
sids, ja que per una part s'augmenta extraordiniiriament la
massa molecular i  per al tra es poden produir  compostos no-
més derivatitzats de manera parcial.

Per aquests motius, s 'han introduit  noves tdcniques d' io-
nització suau, que permeten I'estudi de substáncies polars de
massa elevada, sense que calgui obtenir els derivats.

Entre elles, les desorcions anomenades de camp, d'ionit-
zaci6 química, "2s2 Cf plasma" i 1áser; la "molecular secon-
dary ion MS" i  el  "Fast atom bombardment".  Les dues pr i-
meres i la darrera s'han aplicat amb dxit a I'estudi d'heteró-
sids f lavdnics (1 l3).

En la desorció de camp, la ionització i vaporització de la
mostra té l loc a temperatures entre els 50 i  l00oC, en un
emissor de grafit sotmés a un camp eléctric elevat. Dóna un
pic molecular (Mr ) molt clar, encara que a vegades la repro-
ductibilitat no és molt elevada.

La tdcnica de desorció d'ionització química, semblant a
l'anterior, és més simple, ja que no necessita el camp eldctric
exterior. La mostra sólida es diposita sobre un filament de
tungstd, que s'escalfa eldctricament, i s'introdueix en una
font d ' ioni tzació clássica.

En el "Fast atom bombardment" la mostra, en suspensió
en glicerina, és bombardejada per un raig d'dLtoms de xdnon
o iirgon accelerats en un camp magndtic de 5 a 10 kV i re-
sulta ionitzada per la transferdncia d'energia. En compostos
de masses moleculars elevades dóna poca fragmentació, re-
sultant molt útil en barreges complexes, on s'obtenen els
pics moleculars dels constituents. Permet treballar bé fins a
masses de I 'ordre de 1.000 a 3.000 i  fa possible I 'obtenció
dels espectres de compostos molt polars quan les dues tdcni-
ques de desorció precedents no donen bons resultats.

Per als compostos flavónics. potser els més estudiats per
espectrometria de masses, hi ha dues vies fonamentals de
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fiagmentació en la primera de les quals intervé una transpo-
sició retro de Diels-Alder ( Figura 4). Aquestes vies són com-
pet i t i ves ,  i  les  in tens i ta ts  de ls  senya ls  A ,  * '  i  B ,  * ' ,  inversa-
ment  p roporc iona ls  aBz+ (  I  l2 ) .

V I A  I :

too
, ¿ \+ t o  I  t l

^ r'\.r'

^ctttt

Ri  (¿¡¿n¡c ) B l ' ( f i t o d i é n i c )

'  + , - l J
+  O = C = C -  H  +  O = t  

\ _ , /

B;

Figura 4. - Vies de fragmentació de Flavonoides, segons MABRy i
M A R K H A M  ( I 9 7 5 ) ,

Els diferents tipus d'aglicons donen lloc a una sdrie de ra_
dicals, l 'aparició dels quals. així com les seves intensitats,
ens indica si es tracta de flavones, flavonols, flavanones o
flavanonols.

Els més importants són:
Mr : Pic molecular;acostuma a ser el pic base (intensitat

100%) .
(M-H)+ :  (M-1)+ :Molt  s igni f icat iu de f lavonols.
(M-CH3 )+ , (M-OH)+ , (M{H, O)* : Els més probables

que es puguin trobar.
I com a derivats dels fragments de les vies I i II:
(A, -H)1,  (A1{o)+ ,  1Á, {H, )+ ,  (A,  {H3 _co)+
(8 ,  -H)+ ,  (Br  -CH3 )+
(Bz  -CO)+,  e tc .
Els seus valors ens permeten detectar el nombre de substi-

tuents.
Aplicada a la determinació d'heterósids, l,espectrometria
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V I A  I I :

de masses permet f ixar els pesos moleculars, els punts d'unió
amb el  sucre, el  t ipus de sucre i  les unions interglucídiques.

PRINCIPALS LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

La recerca dels constituents fenólics de plantes i drogues
vegetals pot contemplar-se des de punts de vista molt dife-
rents. Un fitoquímic, per exemple, en I'aspecte purament
analític, veurd segurament satisfetes les seves aspiracions i
compensats els seus esforqos amb l'aillament i la identifica-
ció d'un determinat principi; sobretot si es tracta d'una no-
vetat. El químic farmacéutic, estudiará la possibilitat de re-
produir la molecula per síntesi, o de modificar-la parcial-
ment per tal d'aconseguir una estructura potencialment inte-
ressant. Si I' investigador est¿i relacionat amb temes botdnics,
intentará enllaEar els resultats i les noves adquisicions amb
unes probables aplicacions quimiotaxondmiques. Un farma-
cognosta, intuirá en cada substdncia aillada un possible prin-
cipi actiu, fet que el conduirá a verificar assaigs en animals
d'experimentació, primer pas d'una problemática i futura
utilització com a substáncia medicinal. I quan s'hagi demos-
trat que un fitoconstituent és válid com a primera matéria
per a preparar medicaments, intentará per tots els mitjans la
manera de produir-ne i disposar-ne en quantitat suficient per
a la demanda farmacéutica.

En el transcurs de la nostra tasca investigadora, hem tin-
gut ocasió de contemplar molts d'aquests aspectes, pel fet
d'estar integrats en un Departament, on les activitats són
multidisciplinars, dins del camp de les cidncies farmacológi-
ques.

A manera de resum, citarem algunes de les realitzacions,
naturalment referides només a la recerca de substancies fe-
nirliques, on hem intervingut a tots nivells, des de la priictica
experimental fins a la col.laboració, coordinació o direcció
de trebal ls individuals o en equip.

En Saxifraga vayredana Luiz. (Saxifragácies). espécie en-
démica del Montseny, s'han identificat cinc ácids-fenols; una
cumarina; dos flavanediols (leucocianidina i leucodelfinidi-
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na); un aglicó flavónic (quercetina), ll iure i combinat for-
mant dos heterósids; tanins condensats, i catequines lliures.
Principis tots ells dotats d'activitat farmacológica (2).

L'estudi de la summitat de Lythrum salícaria L. (Litrá-
cies) ha permds la identificació per mdtodes cromatográfics
de sis ¿icids-fenols (10),  i  de tanins gdl. l ics i  el . lágics ( l  l4).

El Centranthus ruber D.C.. una Vale¡ianácia rica en prin-
cipis sedants localitzats en les parts subterránies, l,activitat
dels quals hem estudiat, s'ha mostrat també rica en compos_
tos fenólics pel que fa a les parts aéries: sis ácids-fenols, una
cumarina (umbel. l i ferona) ( l )  i  un antocianósid, la glucosi l_
3-cianidina, que dóna color a les flors de la varietat roia
( r  r5) .

Dins de la famr'lia de les Compostes, hem estudiatlaJaso-
nia glut inosa D.C.,  on hem demostrat la preséncia en les
summitats florides de quatre ácids-fenols. dos pigments fla-
vónics, tanins catéquics i  f lavanols l l iures (76).

La popular "Camalniila de Maó", Santolina chamaecl;pa_
rissus L., ha merescut la nostra particular atenció. En els ca_
pítols florals i les fulles hem detectat primerament quatre
dcids-fenols ll iures i esterificats, catequines i tanins conden-
sats (l l6). Més endavant, hem identificat els aglicons flavd_
nics luteol ina i  patulet ina (39).  I  f inalment.  hem ai l lat  i  de_
terminat I'estructura de sis flavonósids de I'apigenina, luteo_
lina i crisoeriol, amb I'ajut de I'espectroscdpia UV, IR i de
masses ( l  11).

En tenir  I 'oportunitat  de disposar d'unes mostres d,una
Cesalpinácia exdtica, Erythrophleum ivorense A. Chevalier.
procedents de la costa del Marfil, de la que s'han ai'l lat alca-
loides amb acció cardiotónica, va semblar interessant estu-
diar-ne els polifenols. Les fulles s'han mostrat riques en
i ic ids vaní l . l ic,  gi i l . l ic i  cafeic;un agl ibó próxim a la euercet i-
na; leucocianidina, i  leucodelf in idina. L 'escorga conté sob¡e_
tot catequines i  tanins condensats, que l i  comuniquen el  co_
lor roig característ ic ( j j ) .

De Salvia verbenaca L. (Labiades), hem aillat quatre agli_
cons flavónics: luteolina, apigenina, salvigenina i Hidroxil5,
dimetoxi-7,4'-flavona. Els tres primers, fieqiients en Labia_
des;perd nou per al  gdnere Salvia L. el  darrei  0 lg).

5 0

La presdncia de flavonoides en les plantes estudiades i els

seus diferents patrons de substitució, ens han servit en al-
guns casos per a plantejar hipÓtesis de treball en I'aspecte
quimiotaxondmic, que han desembocat en interessants con-
clusions:

En la Saxifraga vaytedana Luiz., abans citada, inclosa en

la "Grex" Ceratophyllae, la telació leucodelfinidina/leuco-
cianidina. I'escás contingut en quercetina i I 'absdncia de can-

ferol i miricetina, I'aproximen a les espdcies incloses en la
"Grex" Exarato-moschatae. Fet qtre confirma plenament

el cardcter d'espdcie de transició entre aquesta i la Cerato-
phytlae, tal conr li fou atorgat per EN G LE R (2).

CAMARASA ha estudiat el  cont ingut pol i fenÓlic de ca-

torze espécies del gdnere Euphorbia L.,  havent ai l lat  la ciani-
dina en nou d'elles i constatat la seva absincia en les de la

Secció Helioscopia. Quant a flavonoides, tres espdcies conte-
nen paulet ina; nou, quercet iua, i  s is,  camferol .  Els estudis
matemátics dels coeficients de correlaciÓ, evidencien una
gran homogenei'tat entre les espicies que pertanyen a una
mateixa Secció. així com un elevat grau de correlació entre'
la Secció Paralias i les Seccions Esula, Helioscopia i Latht'ris
(26).

La Família Labiatae ha estat objecte de molts estr-rdis qui-

rniotaxonómics pel que fa a la distribució més o menys res-

tr ingida de t ipus concrets de f lavonoides. ADZET i  MARTí-

NEZ-VERGÉS (Zg) han recopi lat  la distr ibuciÓ de 74 agl i -
cons flavónics, contemplats en unes 250 espdcies incloses en
uns 50 gdneres, Dins la mateixa Família, els autors s'han es-
pecial i tzat en el  génere Thymus L..  havent publ icat diversos
treballs experimentals sobre la distribució de l2 aglicons
flavónics aillats en 20 espdcies de Thymus de la Península i
les Balears (78, I19, L2O), que es cont inuen amb la recerca
dels corresponents heterÓsids (l 2 I ).

Donat l ' interés del tema, darrerament hem endegat I'am-
pliació d'aquestes investigacions a uns altres gdneres de La-
biades, com Salvia L. i Sideritis L., amb un gran nombre
d'espécies i  subspécies di f íc i ls de sistemati fzar.  L 'estudi
dels seus polifenols, especialment derivats cafeics i flavonoi-
des, haurá de contribuir eficaqment a un millor coneixement
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quimiotaxonómic d'aquests géneres i per tant de la Família.
Una última línia d'investigació, que es du a terme en I'ac_

tualitat, és I'obtenció de compostos polifenólics vegetals
com a font de medicaments per tractar les afeccions hópriti-
ques .  La  CAICyT I 'ha  cons idera t  p rou  impor tan t  .o .  i . .  u
donar-hi el seu suport.

Els remeis naturals per a tractar aquestes malarties proce-
deixen en gran part de prantes de la Famíria compósitae.
D'entre el les. n 'hi  ha dues ámpriament representades en la
terapdutica actual: Silybum marinnum (L.) Gaertn . iCynara
scolymus L. Unes 25 especialitats farmacdutiques, de dis_
pensació freqüent a les oficines de Farmácia, ón contenen
els seus extractes o principis aillats (silimarina i cinarina res-
pect ivament).

Aquestes consideracions han motivat un projecte de re_
cerca, que comprdn, entre altres objectius:

- La determinació qualitativa i quantitativa dels compos_
tos fenólics de les dues espécies mencionades, i d,altrei de
próximes en la sistemática: Sitybum eburneum Coss. et
Dur., Cynara cardunculus L., Cnicus benecJictus L., Centau_
rea sp., eLc.

- La identificació i quantificació dels isómers de la sili-
marina en poblacions naturars der card mariá, per tal de fer-
ne una selecció genealdgica i obtenir exemplars-rendibles per
I'extracció a nivell industrial.

- L'estudi de les variacions estacionals de ra cina¡ina i al-
tres polifenols en varietats de cultiu d'escarxofera, i de les
modificacions que sofreixen en el transcurs de I'estrac-
ció.

La selecció gendtica de Sitybum marianum Gaertn. s,ha
realitzat a partir de llavors procedents de 44 poblacions na_
turals espanyoles i 14 de I'estranger. Els culiius en camps
d'experimentació s'han desenvorupat rigorosament seeons
un programa del que ja s 'ha complert  el  terce¡ any. ateient
els caracters morfológics (alEada, homogeneitat ,  rendiment
en l lavors) i  la composició química (percentatge de pr incipis
totals i  proporció relat iva d' isómers) (92).

Efect ivament,  la si l imarina, ai l lada a I ' in ic i  de la década
dels 60, es va mostrar ben aviat no com un principi únic,
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sinó com una barreja d'isómers, per als quals WAGNER va
proposar una estructura de flavanolignans.

L'análisi per cromatografia líquida d'alta resolució dels
extractes de les llavors separades, planta per planta, de ,S.
marianum Gaertn. ens ha permds valorar cada un dels isó-
mers majoritaris: silibina, isosolibina, siliéristina i silidianina ;
així com els estudis de les noves moldcules que es troben a
la droga en proporció inferior: isosilicristina, dehidrosilicris-
tina, dehidrosilidianina, dehidrosilibina, i també ia silimoni-
na i  s i landrina, dos desoxiderivats ar l lats de les var ietats de
flors blanques (122) de les que en tenim exemplars cultivats.

Pel que fa a Cynara scolymus L., s'han aillat els derivats
cafeilquínics presents en els extractes de les fulles. Per la se-
va identificació estructural s'ha aplicat tdcniques espectros-
cdpiques: Ressonáncia magnética nuclear de protó, mono i
bidimensional;  ressonáncia de 13C, i  espectrometr ia de mas-
ses. La valoració quantitativa s'ha fet per cromatografia lí-
quida d'al ta resolució.

S'ha estudiat la variabilitat de la composició dels extrac-
tes segons les condicions de dessecació (on intervenen pro-
cessos de degradació enzim¿itica) i extracció (on es produei-
xen fenómens d'isomerització) (42). Aixd ha permés la pos-
ta a punt d'un mdtode óptim tant per aconseguir un contin-
gut máxim en els pr incipis que hom considera act ius, com
per a dir ig ir  el  procés vers l 'obtenció d'un determinat este¡
cafeic.

Eis estudis f i toquímics sobre aquestes Compostes es rea-
litzen de manera coordinada amb assaigs farmacológics a di-
ferents nivells, per a determinar la possible activitat hepato-
protectora i/o antihepatotdxica de cada una de les fraccions
separades i dels polifenols ai1lats. Fins al moment present,
s'han obtingut resultats tiancament prometedors al respecte.
que seran objecte de próximes publ icacions.

CONCLUSIO

Els darrers anys, hom pot constatar un augment sensible de
I ' interds pels pr incipis obt inguts a part i r  dels vegetals,  al  que
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no és al ié el  desig de I ' individu de retornar a unes formes de
vida més senzi l les i  naturals.

Oprimits i quasi ofegats per la societat de consum que ens
envolta, caldria preguntar-nos seriosament si malgrat els me-
dicaments de síntesi ,  inclosos est imulants i  t ranqui l . l i tzants,
som veritablement més feliqos que no ho foren els nostres
avis, amb herbes i remeis casolans, fruit d'una experidncia
multisecular.

No pretenem argumentar que la solució als nostres pro-
blemes sigui  fer córrer la Histór ia en sent i t  invers. Ni de
bon tros. Al contrari. hem d'aprofitar els avenqos de la tdc_
nica per aconseguir de forma assequible tots els principis
que ens brinda aquest prodigiós reservori de vida que és la
Natura. I util itzarlos de manera racional, sense abusar de
I'empirisme a qué es veien obligats els nostres avantpassats
per manca d' informació de tota mena.

Avui estem en condicions de donar una explicació cientí_
f ica a l 'ús tradicional de moltes drogues. El coneixement
exacte de les subst¿incies actives i l lur acció farmacoldsica
ens permet aplicarJes amb finalitats precises i descobrii-ne
indicacions, que fins ara ens estaven vedades.

A més, la possible identificació de noves molécules farma_
cológicament actives pot permetre la revalorització dels cul-
tjus de certes espécies al nostre país. I en el terreny econirmic,
l'aprofitament de subproductes de plantes cultivades exten-
sivament a casa nostra, així  com d'al tres d'espontánies, ám_
pl iament esteses per tota la geograf ia i  no explotacles per a
fextracció dels polifenols que contenen, pot suposar una
font natural de divises, evitant-ne la importació i afavorint la
seva exportació, amb els subseqüent benefici.

Dins de la parcel.la de les cidncies farmacdutiques que
hem cultivat, no hi ha dubte que els compostos fenOtics ju_
guen un paper a la vegada humil i important. No són subs_
t¿incies espectaculars quant a estructura o activitat farmaco-
lógica. Peró en canvi es tracta de molécules poc o gens tóxi_
ques que, pel seu origen biológic, sembla que puguin inte_
grar-se al metabolisme animal sense greus perills;o presentar
a priori menys problemes que uns nous productes de síntesi,
previsiblement estranys a I'organisme.

< /1

Si amb la nostra recerca hem ajudat o podem contribuir
encara a la millora de la qualitat de la vida i la recuperació
de la dimensió humana a la nostra societat, per petita que si-
gui I'aportació, ens podrem donar sobradament per satisfets.
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E XCMO. SR. PRESIDEI\¡TE,
D IGNT SIMAS A UT ORIDADE S,
SEÑORES ACADEMICOS,
SEÑORAS Y SEÑORES

Aunque no es ésta la primera vez que me honro en
contestar el discurso de ingreso en la Academia de un alum-
no mío, resalto que para mí const i tuye motivo de máxi-
rna satisfacción, realmente superior a la que normalmente
se experimenta cuando no se da esta circunstancia, con ser
muy grande, cuando se recibe un nuevo Académico. Pero es
que además pienso con toda lógica, señores académicos, que
ya será difícil se repita en lo que me queda de vida acadé-
mica, un caso igual. Por eilo he de agradecer muy sincera-
mente a la Academia que me haya conferido en el día de
hoy este honor tan grato y alavez tan significativo para mí.

El Prof. Dr. D. José Iglesias Anglés, nació el 23 de Julio
de 1936. cosa que demuestra que ha sabido aprovechar
magníficamente los años de su juventud y formación acadé-
mica y científica para llegar a donde ha llegado. Cursó sus
estudios de Bachillerato en la ciudad de Reus entre 1946 y
1952, l icenciándose en la Facultad de Farmacia en el  año
1958 con la calificación de Sobresaliente, para alcanzar el
grado de Doctor en 1972, calificándose su Tesis Doctoral
que yo tuve el  honor de dir igir ,  de Sobresal iente "cum
laude", con el  tema "Farmacognosia y Farmacodinamia de
la Saxifraga vayredana Luiz.", ampliando sus investigaciones
en la especial ización en el  campo de las Plantas Medicinales,
como podemos comprobar examinando la l ista de sus
publicaciones cientÍficas, aunque buena prueba de ello nos
la ha proporcionado con el discurso que acabamos de escu-
char.
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Desde el  Curso académico 1958-59 hasta alcanzar en el
año 1983 el  t í tulo de Catedrát ico Numerario,  ha pasado por
los cargos docentes de Profesor Ayudante, Profesor Adjunto
interino primero y después contratado y numerario en pro-
piedad, por oposición;Profesor Agregado, también por opo-
sición, y finalmente Catedrático Numerario. Todos estos
cargos, para mi satisfacción personal, en mi Cátedra de Far-
macognosia y Farmacodinamia de la Facultad de Farmacia.
Es decir, he podido seguir paso a paso toda su carrera do-
cente y además quiero recordar en su persona a un alumno
brillante, que con toda seguridad ha sido uno de los mejores
que han pasado por mi cátedra. Como profesor universitario
en sus distintos grados, su labor docente es ya bastante sig-
nificativa y a este respecto puedo decir que lleva dirigidas
numerosas tesinas de Licenciatura y varias Tesis doctorales.

Además del Título de Doctor en Farmacia, posee los de
Practicante por la Facultad de Medicina de Barcelona, de
Análisis Bioquímicos de la Facultad de Farmacia, de Diplo-
mado de Sanidad por la Escuela Departamental  de Barce-
lona y el de Inspector Farmacéutico Municipal por Oposi
ción.

Como Premios y Becas, que son varios, destacaría el
Premio de esta Real Academia de 1970,y el premio Klorane
de la misma Academia. Es también Académico Correspon-
diente nuestro desde e1 año 1972.

Ha asistido o participado en numerosos congresos cientí-
ficos nacionales e internacionales y, sin enumerarlos, deseo
destacar varios de ellos en Francia y Hungría además de
algunos de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo La-
tino y en casi todos ellos el tema fundamental de sus comu-
nicaciones han sido las Plantas Medicinales. Asimismo, la
práctica totalidad de sus trabajos originales de investigación
versan sobre dicha materia, de la que es un verdadero cono-
cedor; en una palabra, un maestro que sabe lo que hace, con
verdadera vocación científica. No cito yal porque lo creo
inrrecesario, sus numerosas publicaciones de divulgación cien-
tífica, conferencias, etc.; todo ello revelador de su bien defi-
nida y prestigiosa figura en este campo científico.

Como perfecta demostración de la valía de nuestro nuevo
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compañero que hoy recibimos, está el discurso que nos aca-
ba de exponer. fruto de algunos y concienzudos años de
estudio e investigación dedicados a una moderna y sugestiva
rama científica, la Fitoquímica, por él cultivada en sus muy
diversos capítulos. En el caso concreto que hoy nos ha
presentado, está su dedicación al estudio de los polifenoles,
tema que, como hemos podido ver,  presenta muy diversos e
in teresantes aspectos.

El conocimiento de este moderno campo científico abre
muy grandes posibilidades, no solamente para la búsqueda
o hallazgo de nuevos medicamentos, que ello es primordial
y muy importante, s ino también para las numerosas posibi-
lidades que presenta la investigación en el Mundo Vegetal.
Quisiera con ello demostrar de paso, que esta moderna
rama científica, renovadora y de amplios horizontes, ensan-
cha los cauces de la Farmacognosia entre las Ciencias Farma-
céuticas y coloca a la misma entre las más importantes,
diríamos en vanguardia. Los responsables de los estudios de
Farmacia y de la Farmacia en general, en lugar de situar en
un grado de inferioridad a nuestra ciencia, la Farmacogno-
sia. como inconscientemente se ha pretendido por algunos,
deberán dedicarle una mayor atención, no sólo en lo docen-
te, porque las futuras generaciones de farmacéuticos tienen
que conocer perfectamente esta disciplina, sinó porque la
investigación científica en ese campo ha de ocupar un pri-
mer plano en la atención que merecen las investigaciones
farmacéuticas.

Porque el paso que ha dado esta disciplina, la farmacog-
nosia, ha sido verdaderamente grande, espectaculardir íamos.
Aquellos farmacéuticos que pasaron por nuestras aulas hace
más de 40 ó 50 años y que apenas podían disponer para el
estudio de las plantas medicinales del Microscopio y de
algunos, muy pocos, reactivos químicos, pueden quedarse
asombrados ante los nuevos medios que el progreso científico
ha puesto en las manos de los actuales investigadores. Y aún
hoy, día a día, paso a paso, las posibilidades y medios a
nuestro alcance son cada vez mayores. Creo que yo mismo
personalmente desde los pocos años que he dejado la docen-
cia y la investigación, experimento, si no asombro, al menos
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cierta curiosidad e interés en ver como transcurre este pro-
greso científico y creo que no es falsa modestia el decir que
seguramente podría yo aprender algo de los profesores de
hoy que años atrás fueron mis alumnos.

Esta nueva Ciencia y los hombres que a ella se dedican
nos irán presentando periódicamente resultados verdadera-
mente interesantes en este prometedor campo científico.
Uno de estos hombres es el doctor Iglesias y uno de esos
trabajos científicos es precisamente el que nos ha expuesto
en su discurso.

Ante todo y destacando su interés por las plantas medici_
nales, con los diversos problemas que plantean con toda su
complej idad la extracción y aislamiento de pr incipios, la
identificación y posteriormente su utilización farmacoló-
gica, el doctor Iglesias viene dedicando verdadera atención
a las sustancias polifenólicas existentes en las plantas, con
carácter general y muy particularmente de algunos ácidos
fenoles, flavonas, antocianos, proantocianidinas y otros
polifenoles, aparentemente tan semejantes, pero con parti_
cularidades químicas y biológicas tan distintas, aunque
coincidentes en su gran interés farmacológico.

Entre los ácidos fenoles de las series benzoica y cinámica,
señala Iglesias el ác. gálico que es astringente; el ác. salicílico.
antiséptico, antifúngico y analgésico-antitérmico y el ác.
clorogénico, al que yo dedicara una especial atención en el
desarrol lo de mi Tesis Doctoral  en el  año 1933, que con el
caféico son colagogos, aunque yo entonces no señalase esta
particularidad porque dedicaba mi atención a un solo mate_
rial: el café. Entre las cumarinas, las de Ammi visnaga
ofrecen gran interés como antiespasmódicas y dilatadoús
coronarias.

En el aparta do de flavonas y derivados, los pigmentos flavó_
nicos son atóxicos para el hombre, pero con propiedades
farmacológicas interesantes. El interés de los aitoiianos lo
vemos reflejado en sus propiedades vitamínicas benéficas
en las afecciones de los capilares y las paredes venosas, y
entre las plantas que contienen estos principios, el Vacci_
níum myrtil lus con su acción regeneradora de la púrpura
retiniana.
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La presencia de catecoles, antisépticos y astringentes,
en varias drogas cafeicas, retarda sus efectos. Y en fin, po-
dríamos citar muchos otros polifenoles interesantes como
vasoconstrictores -que recuerdan a la adrenalina-, antiin-
flamatorios, útiles en afecciones intestinales y con otras
posibilidades medicamentosas.

Pero todo esto, con ser muy interesante, no completa el
trabajo de nuestro investigador, pues Iglesias dedica también
especial atención a las diversas biosíntesis que presentan los
distintos polifenoles en plantas, sin cuyo conocimiento no
pueden llegarse a descubrir muchas de las cuestiones en
cuanto alalocalización, forma y manera de ser de estas sustan-
cias, si queremos aislarlas de las plantas y su ulterior utll iza-
ción. Como ejemplo de este capítulo, señalaríamos cuanto
ha dicho de la regulación genética de la biosíntesis flavónica,
con la intervención de los llamados "genes de intensidad".
No nos puede bastar con saber que en las plantas existen
determinados principios: hay que conocer su origen y sus
posibles biotransformaciones, sin lo cual muchas investiga-
ciones a realizar quedarían un poco a ciegas.

Otro aspecto muy importante del trabajo es el que se
refiere a las consideraciones quimiotaxonómicas, ante el
estado actual de la Ciencia Botánica, uno de cuyos proble-
mas a mi entender seguramente es el de la clasificación
correcta de las especies. La Quimitaxonomía, si no resuelve
definitivamente el problema, al menos aporta unos datos
que, fuera de los clásicos morfológicos e histológicos, pasan-
do por la Cariología y la Embriología hasta llegar a la
Bioquímica, pueden llegar a constituir bases muy concretas
y rigurosamente científicas ante el problema de la clasifica-
ción de las especies.

Dentro de este contexto, los compuestos fenólicos de las
plantas son valiosísimos datos indicadores taxonómicos de
relativa complejidad pero de fácil detección. La presencia de
estas sustancias en los vegetales tiene especialísimo interés,
como nos habla Iglesias de la relación estrecha que existe
entre las flavonas y la estructura histológica de los órganos
secretores paru las especies botánicas productoras de
esencias, precisamente en muchas plantas medicinales. O
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bien, la presencia de leucoantocianos y flavonoles en las
plantas leñosas. O la de pelargonidina y delf in idina, que son
indicadores en plantas muy evolucionadas. Y asi mismo,
ciertos f lavonoides minori tar ios en las Monocot i ledóneas
reflejan determinadas diferencias con las dicotiledóneas.

Es decir ,  s in necesidad de da¡ más detal les, existen mult i -
tud de casos y ejemplos demostrativos de la importancia
actual de la Quimiotaxonomía, poderosa arma auxiliar para
la Botánica; porque quedan bien claramente demostradas en
estas investigaciones taxonómicas, sus posibilidades por
ejemplo, para aclarar las aproximaciones o las distancias que
existen en diferentes vegetales estudiando las evoluciones
filogenéticas que se producen para formas "parentescos',
por decirlo de alguna manera, entre unos vegetales y otros.
Y no se piense que estos estudios biogenéticos y quimiota-
xonómicos en las plantas establecen una separación entre la
Biología y la Botánica, con lo que puede representar parala
Farmacología en cuanto a las especies se refiere. por el con-
trario. cualtto mejor conozcamos como son realmente las
especies, mayor seguridad y provecho se puede lograr en la
investigación de aquellas que nos pueden llegar a interesar
por sus propiedades medicinales.

Quisiera también destacar en este trabajo de lglesias,
dentro del reducido límite de espacio y tiempo de que dis-
pohemos, la util ización en sus trabajos de investigación de
las más depuradas y sofisticadas técnicas, tan revolucionarias
como prácticas. Nos referimos entre ellas a las más diversas
variantes de la Cromatografía, como la ,.flash-chromatogra-

phy" para el fraccionamiento de los extractos. La cromato-
grafía centrífuga en disco y la cromatografía líquida prepa-
rativa de alta resolución, para el aislamiento de las estructu-
ras fenólicas; la distribución a contracorriente; la Cromato-
grafía de gotículas (DCCC) y la locular rotatoria (RLCC),
preconizadas ambas originariamente por investigadores japo-
neses; las cromatografías analíticas, ya sean en papel, capa
fina, líquida de alta eficacia o la cromatografía en faie
gaseosa, y la electrocromatografía.

l0

Todo ello sin dejar olvidado, sino por el contrario' las

técnicas espectrofotométricas, como la espectrofotometría

U.V., siempre buscando mayor información sobre la estruc-

tura molecular de las sustancias fenólicas, completada con la

infrarroja, que presenta o revela lo que se ha llamado las
. . h u e l l a s d i g i t a l e s ' ' d e c a d a m o l é c u l a . T a m b i é n l a e s p e c t r o -

metría de masas que, trabajando con muy pequeñas cantida-

des de material, revela unos picos moleculares intensos para

los aglicones correspondientes, descubriendo la naturaleza y

el número de los diversos sust i tuyentes, para completar

más las diversas posibilidades técnicas experimentales, tam-

bién se presta atenciÓn a las de "impacto electrÓnico"'

"ionización química", y "bombardeo por átomos rápidos"'

en cuyos detalles del trabajo no entramos' porque con lo

que decimos es suficiente para darse una idea clara de estos

métodos empleados en la investigación'

En cuanto a las principales líneas de investigación llevadas

a cabo, destacaríamos en primer lugar entre muchas' las

realizadas con la planta Saxifraga vayredana' Luiz' de su

Tesis Doctoral, cuyo resultado ha sido la identificación de

una serie de polifenoles, hallazgos químicos que con ser

importantes por ei lo,  1o son más todavía porque casi todos

estos compuestos poseen valor farmacolÓgico'

Estudios realizados en Lythrttm salicaria L', Centranthus

ruber. D.C., Jasonia glutinosa. D.C., santolina chantaecypa-

rissus L., Salvia verbenaca L. y otras especies con flavonoi-

des, han llevado a establecer hipótesis de trabajo de carácter

quimiotaxonómico que han cristalizado en muchas publica-

ciones sobre el particular, demostrando el interés de esta

clase de investigaciones, con lo que el trabajo de Iglesias y

sur; colaboradores alcanza gran relieve. Pero tal vez lo más

importante a constatar es el hecho de que los estudios fito-

quimicos de esta clase, conducen a ensayos farmacológicos a

dirtinto, niveles y probablemente entre ellos son de extraor-

dinaria importancia los realizados con Silybum marianum'

L, y Cynaia scolymus. L., que abrigan una posible actividad

I

i

I
;
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hepatoprotectora y/o antihepatotóxica, a cargo de fraccio-
nes separadas rlcas en diversos polifenoles. Ello, por no seña-
lar más que algunos de los intereses farmacológicos que pre-
sentan muchas de las especies estudiadas.

Con todo lo expuesto y para no molestar más la atención
del amable auditorio, estamos firmemente convencidos, que
no es preciso señalar más y más ejemplos de lo logrado, o
todo lo que en un futuro se puede conseguir con la Fitoquí-
mica en general y el estudio de las sustancias fenólicas en
particular. Como nos ha mostrado el recipiendario, los
materiales fenólicos, dentro de su sencillez química, presa-
gian grandes posibilidades farmacológicas, con la particula-
ridad biológica de la escasa toxicidad de estas sustancias,
que al integrarse en el metabolismo animal, como nos ha
indicado, resultarán con toda seguridad materiales medica-
mentosos indudablemente con muchos menos inconve-
nientes que los productos de síntesis hasta ahora conocidos.

Profesor Iglesias. Vais a recibir de manos del Sr. Presiden-
te la medalla de Académico Numerario y os entregamos uno
de estos sillones, vacante, pero que no ha de ser en modo
alguno para vuestro descanso. Por el contrario, es un lugar
para trabajar por la Farmacia y la Ciencia y para prestigio de
la Academia, la cual podrá sentirse partícipe de la labor del
nuevo Académico, al que auguro en su vida docente y cien-
tífica un largo y brillante provenir. Los viejos académicos
como yo, nos vemos siempre animados y esperanzados, para
bien de todos, al contar entre nuestras filas con nuevos ele-
mentos como sois.  Y dados los lazos de amistad y académi-
cos que desde hace tantos años nos unen, quisiera, simbóli-
camente al menos, adelantaros un abrazo de afectuosa aco-
gida, rogando al  Excmo. Sr.  Presidente que proceda a impo-
ner al  Dr.  Iglesias la preciada medal la,  acto del cual todos
nos estamos sint iendo ansiosos.
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