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1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest treball de síntesi volem investigar quina concentració de flavonoides hi ha en el te 
segons el tipus, classe i manipulació, així com l’efecte antioxidant de cadascun d’ells.  
 
Sabem que prendre una tisana de te es saludable, però perquè? Com ens afecten aquests 
flavonoides? Com l’hem de prendre i en quina dosi? És antioxidant el te ? Quin es el millor 
antioxidant? I el que té més flavonoides? Per respondre a aquestes preguntes el grup de 
síntesi ha escollit un tipus de plantes de te: 
 
- El te verd 
- El te vermell 
- El te negre 
- El te blanc 
 
Amb aquestes plantes farem anàlisis de concentracions de flavonoides, detecció i poder 
antioxidant per a poder arribar a unes conclusions que ens puguin respondre a les preguntes. 
 
1.1 HISTÒRIA DEL TE 

 
Regne: Plantae  
Classe: Dicotiledònia 
Ordre: Theale  
Família: Theaceae 
Subfamília: Cameliàcea 
Gènere: Thea o Camellia 
Espècie: Sinensis 

 
L’arbust del te, Camellia Sinesis, de la família de la nostra Camelia de jardí, és la forma 
cultivada d’un arbre petit de fulles perennes d’un to brillant fosc que va tenir el seu origen 
probablement en els boscos muntanyosos al llarg de la frontera de Birmània i l’Índia amb la 
Xina. 
 
En estat silvestre arriba fins a uns 10 m d’altura, però la planta cultivada es poda 
constantment per a limitar la seva altura fins a 1,5 m com a màxim, lo que no solament 
facilita la recollida de les fulles sinó que afavoreix la producció de fulles més grans.  
 
No obstant això, el cultiu s’aconsegueix a partir d’una llavor recollida dels arbres que han 
deixat de créixer de forma natural. El te es cultiva amb èxit des de el nivell del mar a uns 
2.200 m i des de l’equador fins a una latitud d’uns 45º, (la costa del Mar Negre de Rússia i 
part del Nord de Xina i Japó), però sempre en terra àcid i amb abundant pluja. Els millors 
resultats, s’obtenen a altures superiors als 1.200 m.  
 
Després de cada període de 7 a 14 dies el brot i dues fulles terminals es tallen de cada tija; 
una persona experimentada pot recollir 27 o inclús 32Kg al dia.  
 
En climes més temperats, (Sri Lanka, per exemple), l’arbust pot començar a produir en el seu 
quart any i la collita pot durar tot l’any, però a altures majors i en regions més fredes, els 
arbustos poden trigar fins a 10 anys en madurar i la collita es limitarà al període de 
creixement. La vida productiva d’un arbust sol ser d’uns 50 anys.  
 
Per a l'obtenció del te negre es deixen marcir les fulles lentament. Mitjançant aquest procés, 
perden aproximadament el 25% del seu pes. Després s’enrotllen i es deixen fermentar, 
dessecant-les després. Al fermentar s'altera la composició química del te, al costat de les 
seves propietats i per tant el seu color es transforma en negre. Per a obtenir el te verd es 
deixen marcir les fulles i es talla el procés de fermentació mitjançant calor.  
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Heus aquí la diferència: al Japó es realitza un assecat ràpid per acció de vapor, i en Xina per 
escalfament torrant-lo en grans paelles. Com més ràpid es realitzi la interrupció de la 
fermentació, abans es destruirà l'enzim polifenol oxidasa, (enzim oxidant), i per tant, no 
s'altera pràcticament la composició química del te , mantenint la planta amb el seu aspecte 
verd i totes les seves propietats naturals. Per aquesta raó es denomina te verd.[1] 
 

 
1.2 PROCÉS DE FABRICACIÓ 
 
 

 
Fig.1 Esquema del procés de fabricació del te verd i te negre 
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1.3 TIPUS DE TE 

La Xina és el bressol del te, s’ha cultivat allà durant més de 1.500 
anys. 

 
La Xina va dominar el comerç del te fins els anys 1.850, després 
dels quals la seva decadència va ser absoluta. No obstant això, 
encara produeix la més sorprenent varietat de tes, negres, verds i 
oolong, que s’elabora comercialment juntament amb els tes 
ahumats i perfumats. 
 

 
El te es produeix avui en dia en cooperatives, es prepara en fàbriques locals i quan s’exporta 
és sotmès a un control rigorós de qualitat.[1] 
 
 

1.3.1 TE NEGRE 

 
El te negre és un te que es troba oxidat en major grau que les 
varietats de te verd, oolong i te blanc. Les quatre varietats 
indicades es preparen amb fulles de Camellia sinensis. El te 
negre generalment posseeix una aroma més fort i conté més 
cafeïna que altres tes amb menors nivells d'oxidació. 
Generalment, els tes negres tenen un sabor delicat i es 
prenen millor amb llimona que amb llet.[2] 
 
 
  
Informació nutricional del te negre: 

 
La característica nutricional més destacable del te negre és que té un índex de teína més 
elevat que els altres tes.  
 
És molt ric en minerals com el calci, crom, magnesi, manganès, ferro, zenc, fòsfor, potassi, 
alumini i fluor.  
 
El fet que sigui potser el te més aromàtic, és a causa de la seva particular fermentació.  
Una tassa de te ens aporta uns dos-cents mil·ligrams de flavonoides.[3] 
 
El sistema cardiovascular és un dels més beneficiats gràcies a l'efecte antioxidant d'aquests 
flavonoides ja que:  
 

• Millora la capacitat de dilatació i contracció dels gots sanguinis, (ja que ajuden a 
mantenir en bon estat el teixit o endoteli que cobreix l'interior dels vasos sanguinis), 
la qual cosa, segons molts estudis pot reduir el risc d'atacs cardíacs. Això també és 
beneficiós per a aquelles persones amb tendència a la dilatació dels vasos sanguinis.  

 
• Facilita la no oxidació del colesterol “bo” i dificulta la formació de plaques de ateroma 

que són responsables de molts accidents cardiovasculars.  
 

•  La seva aportació de fluor col·labora en la prevenció de les càries dentals.  
 

• A nivell extern hi ha persones que l’utilitzen en casos de conjuntivitis o vista cansada, 
(s'aplicaria fent un bany o a manera de coliri). També pot disminuir les bosses de sota 
els ulls, (les típiques “ulleres”) i aplicant-lo en forma de apòsits freds.  

 
• El seu contingut en teína alleuja la fatiga i pot alleujar el mal de cap o cefalea quan és 

per cansament.[3] 
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Precaucions amb el te negre:  
 
El seu contingut en teína no el fa recomanable per a nens, persones nervioses, gent amb 
insomni o somni lleuger i en tots aquells casos en els quals la persona nota que el estar més 
nerviós li fa empitjorar del seu problema en particular. No està recomanat en casos d'úlceres 
o gastritis ja que pot activar la producció de sucs gàstrics.  
 
Una vegada preparat el te convé deixar-lo reposar un mínim de cinc minuts ja que, (a més de 
que evidentment està massa calent), és el temps adequat perquè aporti o alliberi els seus 
beneficiosos flavonoides.  
Un parell de tasses al dia, (millor no prendre'l a la nit), és suficient per a notar els seus 
beneficis. Davant qualsevol dubte per a casos particulars l'ideal és preguntar al metge o 
especialista.[3] 
 

Etapa Objectius Mètodes 
Maquinària i 
Instal·lacions 

Canvis provocats 

Marcit La deshidratació 
parcial dels brots, per 
a fer-los mal·leables 
en el enrrotllament. 
Canvis químics. 

Exposició a l’aire en 
condicions naturals 
o controlades. 
Duració de 12 a 18 
hores. 

Marcit en tambors, 
túnels o marcitadors 
mecàniques 
continues 

Reducció de la humitat a 
aproximadament 55-58%, 
augment en la cafeïna, 
sucres solubles y 
aminoàcids; canvis en la 
proporció de àcids 
orgànics i la activitat de 
enzims del brot i fulles. 

Enrotllat Ruptura i distorsió 
dels brots de te, per  
permetre el contacte 
entre enzims i 
substrat. 

Procés mecànic de 
rasgat, tallat, 
aplastament, 
ruptura i torsió. 

Enrrotlladora 
ortodoxa, C.T.C., 
Rotorvane, L.T.P. o 
V.S.T.P. 

Els brots es tallen i 
torsionen; els components 
cel·lulars es mesclen i el 
procés oxidatiu s’inicia. 

Fermentat Canvis químics en els 
constituents de les 
fulles, per oxidació o 
per fermentació. 

Exposició a l’aire, 
per espai de 1 a 2 
hores, sota 
condicions de 
temperatura (25-
30° C) i humitat 
(90-100%) 
controlades. 

Fermentació en 
safates, tambor o 
cintes de 
fermentació en 
continu. 

El color canvia de verd a 
color coure; los polifenols 
s’oxiden i es  condensen. 

Assecat Detenir quan és torna 
marró, (fermentació), 
i deshidratar el 
producte per a 
conservar la seva 
qualitat en el 
emmagatzematge. 

Exposició a una 
corrent d’aire calent, 
per espai de 25-30 
minuts dintre d’un 
assecador, amb una 
temperatura de 
entrada del forn de 
90-105° C y 50-55° 
C de sortida. 

Assecador de té 
convencional; 
Assecador continuo 
Tocklai o Assecador 
de  fluid. 

La humitat es redueix a 
aproximadament 3 a 4%, 
el producte adquireix la 
seva aparença i color 
característics. Una part 
dels sucres es 
caramelitzen i els 
polifenols sofreixen 
epimerització(a). 

Neteja i 
classificació 

S’elimina la pols i la 
fibra, es classifica en 
graus o tipus. 

El te sec, “en 
branca”, es quebrat, 
desfibrat, classificat, 
mesclat i envasat. 

Quebradora 
mecànica. 
Desfibrador 
electrostàtic. 
Classificadora 
mecànica, 
Mescladora y 
envasadora 

Classificació del lot segons 
la mida en diferents graus 
o tipus 

                          Fig.2 Esquema de formació del te negre. 
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(a) Capacitat de canvi del nucli quiral en la seva forma estructural. 
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1.3.2 TE VERD 
 

El te verd, (xinès simplificat: 绿茶, xinès tradicional: 綠茶), és 
un tipus de te Camellia sinensis que ha tingut una mínima 
oxidació durant el seu processament. El te verd no és 
fermentat, a diferència del te negre. Les fulles es recullen 
fresques. Després de sotmetre's a la torrefacció, es premsen, 
enrotllen, trituren i s'assequen. El te verd suposa entre una 
quarta i una cinquena part del total de te produït 
mundialment. Els principals països productors de te verd són 

          Xina, Japó i Vietnam.[4] 
 
Propietats: 
 
Com a propietat característica, en el te verd destaca una gran quantitat de fluorur el qual pot 
ajudar a endurir ossos i dents, i per tant, a reduir la caiguda d'aquests.  
 
Una altra propietat característica del te verd és el seu efecte antioxidant al reduir l'activitat 
dels radicals lliures gràcies a una molècula anomenada EGCG(b). A més s'ha comprovat que té 
potencial per a la lluita contra el càncer de pell, estómac, esòfag i colon així com poder per a 
regular el sucre en sang i els nivells d'insulina. No obstant això, sol consumir-se en infusió 
amb una alta proporció de sucre, ja que potencia el seu sabor; si en comptes de sucre 
s'afegeix mel, el sabor resultant no és tan intens. Una alternativa és afegir-li sucre de canya, 
(o integral), en comptes de sucre refinat, ja que és més nutritiu i respecta més el sabor 
original del te verd que el sucre refinat, (es nota sobretot amb els tes de major qualitat, com 
el gyokuro). [4] 
 
1.3.3 TE VERMELL 
 

El te "pu-erh" conegut també com Te Vermell en tot el món. 
El nom prové de la regió de Pu'er de Yunnan Xinesa.  
 
Es tracta d'un te inusual a Xina, al contrari que altres tes, que 
solen prendre's després de la seva recol·lecció, el procés de 
fermentació d'aquesta varietat de la planta del te, (C. 
Sinensis), pot durar de 2 a 60 anys en barriques de roure, el 
que fa que les fulles arribin a un color rogenc i, per tant, 
també la infusió.  
És molt estrany trobar te vermell de 50 anys i sol haver 

anyades, (igual que el vi), que indiquen les diferents qualitats que hi ha hagut en les collites 
de cada any.  
El te Pu-erh s'adquireix en una espècie de boles compactes, (maó de te), que es desintegren 
abans de la seva preparació.[5] 
 
 
Recol·lecció: 
 
Al contrari d'altres varietats de te el pu-erh s'ha elaborat tradicionalment amb fulles 
procedents de vells arbres. Aquests arbres procedeixen d'una varietat coneguda com "àmplia 
fulla de te", (大叶 , dà yè), trobada en sud-oest de Xina i en les regions frontereres en 
Birmània, Vietnam, i Laos. 
 
2 

                                                                                                                                                                 

(b) La catequina es la forma predominant dels  flavonoides del te. El epigalocatequin galato, (EGCG), és el polifenol 
més important quantitativament i es considera el ingredient actiu principal del te verd. 
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Les fulles estan cobertes de fins pèls i són més grans que altres fulles de te, a més de tenir 
una composició química diferent. Les fulles dels arbres solen créixer salvatges en el que es 
denominen "muntanyes de te" i solen ser molt valuoses; de vegades, els bons coneixedors del 
pu-erh busquen les fulles preses dels boscos salvatges de només una sola "muntanya del te", 
sense barrejar amb les fulles de qualsevol altra àrea.  
 
Sovint el pu-erh es presenta al consumidor en forma de coques o petits maons, s'embolica en 
escorces de paper o d'aranja, i s'emmagatzema lluny de la humitat excessiva, de la calor i de 
la llum del sol perquè maduri més temps.  
Després de ser emmagatzemat durant alguns anys, el te adquireix característiques més 
fosques, més suaus que provenen de la seva edat. Aquesta característica del pu-erh es va 
originar probablement del procés natural de l'envelliment que va succeir al llarg de les rutes 
de les antigues caravanes.[5] 
 
 
Principals virtuts del te vermell:  
 

• Desintoxica i depura activant el metabolisme del fetge. 
 
• Reforça el sistema immunitari, preserva de les infeccions i posseeix efectes 

bacteriostàtics. 
 

• “Cura” el mal humor i fins i tot lleugeres depressions. 
 

• Facilita la digestió dels menjars grassos i estimula la secreció de les glàndules 
digestives. 

 
•  Disminueix el nivell de colesterol. 

 
•  Elimina la sobrecàrrega provocada per una dolenta alimentació.[5] 

 
 
1.3.4 TE BLANC 

 
El te blanc està fet amb les fulles joves, (brots), de la planta 
del te. Com aquesta no succeeix és el que més antioxidants 
i catequines conté, té el nivell més baix de cafeïna. Té un 
delicat sabor i el seu color pot ser verdós o groguenc 
pàl·lid.[6] 
 
 
 
 

 
  
Recol·lecció:  
 
La elaboració d'aquest te comença amb la recol·lecció dels brots d'arbustos de te, 
cuidadosament seleccionats. Una vegada recol·lectats es couen lleugerament al vapor i 
finalment es deixen assecar. No hi ha oxidació.  Les condicions òptimes per a l'elaboració 
d'aquest te només es donen uns pocs mesos a l'any.[6] 
 
Principals virtuts del te blanc:  
 

• Potent poder antioxidant. 
• S'utilitza en productes de cosmètica i cremes anti-envelliment. 
• Especial per la seva dolçor natural amb un cert regust cítric. 
• Consumit tot el dia pel seu baix contingut en cafeïna.[6] 
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2.  COMPOSICIÓ QUÍMICA DEL TE 

Entre els flavonoides del te, els més importants són el kemferol, quercetol, (quercitina), i 
miricetol. Els catecols són radicals formats per un anell benzoic amb dos grups hidroxil, (-OH), 
en posició 3,4 i són més abundants en la planta fresca i en te verd, que en el te negre. [7] 

Entre tots ells, els més actius són el catecol, epicatecol i els seus ésters amb àcid gàlic. 

      

    Fig.3  Catecol, IUPAC” 1,2-dihidroxibenzè” [8]  

Finalment, també conté tanins catèquics condensats, (proantocianidines),8%-25%. També té 
una petita quantitat d'oli essencial, (0.007%-0.014% en les fulles fresques), que és major en 
el te negre perquè es forma en el curs de la fermentació de les fulles. Aquest oli essencial 
conté hexenol, i petites quantitats de aldehids, butiraldehid i isobuteraldehid, així com 
d'alcohols fenòlics, geraniol, (3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol), linalol, (3,7-Dimetil-1,6-
octadien-3-ol) i citral, (3,7-dimethyl-2,6-octadienal).És important assenyalar que els 
polifenols disminueixen amb l'edat de la planta i en l'època de recol·lecció. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 Estructures químiques de les catequines del te 

 
Potser, de tots els components del te, els alcaloides (2%-4%) siguin els més coneguts. Es 
tracta de derivats de la purina, coneguts més comunament com 'bases xàntiques', les més 
abundants són la cafeïna i la teofilina. En la planta fresca, la cafeïna es troba combinada amb 
els àcids orgànics formant un compost conegut com 'tanoide'.  



 8

Aquesta és la raó per la qual el te negre té una acció més estimulant sobre el sistema nerviós, 
que el te verd, ja que durant el procés de fermentació es trenca aquest tanoide deixant lliure 
la cafeïna. Finalment, no podem oblidar-nos d'esmentar la presència de vitamines i enzims. 

 

Pes sec (%) 
  Te verd Te negre 

Catequines1 30-42 10-12 
Teaflavines2   3-6 
Tearubígens   12-18 
Teogalina 2-3   
Flavonols3 5-10 6-8 
Metilxantinas4 7-9 8-11 
Aminoàcids5 4-6   
Àcids orgànics6 2   

 
1. Principals components: epigalocatequina galato, epicatequina 

galato, galocatequina galato, epicatequina, epigalocatequina, 
galocatequina, catequina. 

2. Principals components: teaflavina-3-galato, teaflavina-3’-
galato, teaflavina-3,3’-digalato. 

3. Principals components: quercetina, campferol, rutina. 
4. Principals components: cafeïna, teobromina, teofilina. 
5. Principals components: teanina. 
6. Principals components: àcid cafèic, àcid quínic, àcid gàlic. 

              
Fig.5 Quadre comparatiu entre te verd i te negre 

 
 

3. DEFINICIÓ DE FLAVONOIDES 
   
Flavonoide, (del llatí flavus, "groc"). Podem definir flavonoide com el terme genèric amb el 
qual s'identifica a una sèrie de metabòlits secundaris de les plantes(c). Pertanyen al grup dels 
polifenols.[9] 

3.1 ESTRUCTURA QUÍMICA GENERAL DELS FLAVONOIDES 
 
Els flavonoides són pigments vegetals que posseeixen un esquelet de carboni C6 - C3 - C6 
pertanyen al grup del polifenols. Es denominen flavonoides a diverses classes de substàncies 
naturals que contenen dos anells aromàtics units mitjançant una cadena de tres àtoms de 
carboni, que es troben àmpliament distribuïts en els vegetals.[9] 

Posseeixen  grups –OH (hidroxil) units a l’estructura bàsica del anell. Aquest grups hidroxils 
son els que posseeixen la capacitat de neutralitzar els radicals lliures que causen un efecte 
perjudicial sobre la nostra salut. 
El compost està format  tres anells aromàtics, dos dels quals són fenòlics (A i B) i l’altre anell 
es un pirà heterocíclic(d) (C), (figura 6). 

3 

                                                 
(c) Els metabòlits secundaris de les plantes, son productes secundaris del metabolisme de les plantes i tenen la 
característica química de que posseeixen almenys un grup fenol, (anell aromàtic unit a un grup funcional hidroxil), en 
la seva estructura molecular. 
 
(d) Compost cíclic en el que almenys un dels àtoms es diferent al carboni formant part del cicle. 
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                Fig.6 Estructura bàsica dels flavonoides.[10] 

 
Uns dels flavonoides més comuns es la quercetina: 

 

Fig.7 Estructura de la quercetina; 5,7,3',4'-tetrahidroxiflavonol, (estructura bàsica dels flavonoides en vermell).[11] 

 

L'estructura base, pot sofrir posteriorment moltes modificacions i addicions de grups 
funcionals, pel que els flavonoides són una família molt diversa de compostos, encara que tots 
els productes finals es caracteritzen per ser polifenòlics i solubles en aigua.  

 

 
 

Fig.8 Estructura química de la quercetina en 3D. Color gris; àtoms de carboni, color blanc; àtoms d’hidrogen i color 
vermell; àtoms d’oxigen. 

 

 
3.2 ELS POLIFENOLS 
 

Els polifenols son un grup de substancies químiques que es troben  en les plantes i es 
caracteritzen per la presencia de més d’un grup fenol per molècula. Els polifenols es 
subdivideixen principalment en àcids fenols i flavonoides. 
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Classificació dels principals polifenols: 

 

 

 
Fig. 9 Classificació dels principals polifenols, (Cushnie 2005)[12] 
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4. TIPUS I FONTS DE FLAVONOIDES 

4.1 PRESÈNCIA DE FLAVONOIDES EN ELS VEGETALS 
 
Els flavonoides es troben àmpliament distribuïts en plantes, (especialment angiospermes), i 
només alguns  s'han detectat en fongs i algues. S'han trobat en les diferents parts de les 
plantes, especialment en les parts aèries; i se'ls troba en forma lliure, (també anomenats 
aglicones flavonoides), com glicòsids, sulfats i algunes vegades poden ser de dues classes: 
amb els carbohidrats lligats a través d'àtoms d'oxigen, (enllaç hemiacetal), és a dir, com a o-
glicósids són els més comuns de trobar. Les antocianines per la seva banda es troben com 
sals principalment en flors, fruits i teixits amb col·locacions que van des de vermell fins a 
violeta i el blau. Molt poques vegades es troben diverses classes de flavonoides en un mateix 
teixit vegetal, no obstant això de les arrels de lohnchocarpus subglauscencens, (luguminosae), 
es van aïllar diverses flavones, flavonols, isoflavones, retenoides, chalcanes i flavanols. 
 
Els flavonoides es troben generalment en barreges com aglicones i/o glicòsids, encara de les 
diferents classes, sent aquests últims més comuns. Es troben presents en totes les parts de la 
planta, algunes classes es troben més àmpliament distribuïdes que unes altres, essent les 
més comunes les flavones i flavonols i les més restringides en la seva ocurrència, les 
isoflavones, chalcones i aurones.  
 
El número de flavonoides diferents que ens podem trobar és astronòmic, si es té en compte 
que deu dels carbonis de l'esquelet del flavonoide poden ser substituïts per una varietat de 
grups diferents, que al seu torn poden ser hidroxilats, metoxilats, metilats, isoprenilats o 
benzilats. A més, cada grup hidroxil i alguns dels carbonis poden ser substituïts per un o més 
sucres diferents, i al seu torn, cadascun d'aquests sucres pot ser acilat amb una varietat 
d'àcids fenòlics o alifàtics diferents. S'han identificat i aïllat al voltant de 9.000 flavonoides, 
però sens dubte encara hi ha molts més per descobrir. 

Els antocianidines per les seves característiques s'han suggerit com colorants d'aliments.  

Alguns flavonoides han servit com model per a la síntesi d'edulcorants 40 vegades més dolces 
que la sacarosa. 

4.2 CLASSIFICACIÓ  

Els flavonoides es classifiquen en diverses classes d'acord amb les variants estructurals que 
presenta la cadena central C3 (es poden trobar classificacions diferents segons l’autor):  

• Flavones • Aurones 

• Flavonols 
 

• Chalcones 
 

• Catequines • Antocianines 

• Flavanones • Rotenoides 

• Flavononols • Pterocarpans, etc 

Fig.10 Classificació estructural de la cadena central C3 
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• Flavones: Són grogues i poden estar en algunes flors, com en la prímula, donant 
un color groguenc als seus pètals, o en fruits, com en la pell dels raïms, són les 
responsables del color groguenc dels vins blancs. Hi ha tres flavones importants: la 
tricetina, present en el pol·len d'algunes mirtàceas, i també en les podocarpàceas, 
(Podocarpus spp.); apigenina, present en moltes plantes com la camomila, 
(Matricaria recutita) o l'arç blanc, (Crataegus laevigata), dóna un color marró marfil 
a les flors si es presenta sola; i luteolina, de color groc, que fins i tot serveix per a 
tenyir llana i altres teixits.  

 
 

 
 
 
 
 
     
     

 
Fig.11 Estructura de les flavones 

 
 

• Flavonols: Solen ser incolors o grocs i es troben en les fulles i en moltes flors. Els 
més importants són tres: quercetina, és el flavonol groc del pol·len de moltes 
fagàceas (Quercus sp.); miricetina, present en el raïm; i kempferol, està present 
en les inflorescències i les protegeix de la llum ultraviolada. La fisetina és un 
flavonol que s'extreu de la planta del gènere Amphipterygium.[13] 

 

 
 

Fig.12 Estructura dels flavonols 
 

 
• Catequines: Molt presents en el te i amb poder antioxidant més gran que la vitamina C. 

 

 

Fig.13 Estructura de la catequina 
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• Flavanones: Són precursores d'altres flavonoides més complexos, però es troben com 
a tals en altes concentracions en els cítrics. Les més importants són naringenina, 
present en el suc de taronja, llimona o aranja, donant-li un sabor amarg; 
liquiritigenina, present en el regaliz; i eriodictiol que es presenta en el pèsol actuant 
com quimioatraient per a interactuar amb agrobactèries. 

 
 

                                                         
                                                             
     Fig.14 Estructura de les flavonones 

 
• Flavononols: Derivats de la 2-fenilcromona, son similars als flavonols, però no tenen el 

doble enllaç del hereocicle. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.15 Estructura dels flavononols 
 
 

• Aurones: Són les responsables de la coloració d’algunes plantes.[14] 
 
 

 
 

Fig.16 Estructura de les aurones 
 

• Chalcones: Aquestes estan implicades en l'estimulació de la polinització gràcies a que 
indueixen el desenvolupament de colors en l'espectre del visible i en l'UV que atreuen 
a insectes, (papallones i abelles). 

 

 
 

Fig.17 Estructura de les chalcones 
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• Antocianines: Són pigments hidrosolubles presents en el líquid vacuolar de les cèl·lules 
responsables de la majoria de les coloracions vermelles, blaves i violetes de les flors i 
fulles.[15] 

 
Fig.18 Estructura de les Antocianines 

 
 

 
• Rotenoides: Pertanyen al grup dels isoflavonoides. Són substàncies tòxiques per als 

insectes , però inerts per als mamífers. Fan disminuir el consum d'oxigen per part de 
l'insecte, ja que interfereixen en el transport d'electrons en l'acció del citocrom b. 
Actuen com insecticides naturals en les plantes. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.19 Estructura dels Rotenoides 
 
 

• Pterocarpans: Pertanyen al grup dels isoflavonoides. Son substàncies presents en 
plantes lleguminoses i poc presents en les no lleguminoses. Estan implicats en el 
mecanisme de defensa de les plantes contra el herborisme, (fa que els herbívors no se 
les mengin) i són fixadors del nitrogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.20 Estructura dels Pterocarpans 
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5. PROPIETATS I BENEFICIS 

S’han descobert més de 600 flavonoides. Tots ells semblen tenir un paper molt important en 
l’alimentació humana, donat que presenten propietats medicinals molt interessants.  

 
Hi ha molt productes farmacèutics que presenten en la seva formulació els flavonoides degut 
a les múltiples propietats beneficioses que tenen.[16] 
 

 
 

Fig.21 Polifenols en productes de farmàcia 
 

  
Fig.22 Polifenols en productes de farmàcia [17] 

 

La línia de cura facial Balsoderm Bioscreen incorpora un principi actiu exclusiu i nou, el 
Ginkgo flavone 40, que conté un 40% de flavonoides, la concentració més alta del mercat. 
No conté terpens per disminuir les possibles al·lèrgies, ni tanins per evitar la coloració marró 
del ginkgo. Amb quatre propietats molt beneficioses per a la pell: 

• Acció contra radicals lliures / Antienvelliment. 
• Antielastasi / Protecció de les fibres d'elastina. 
• Activador de la síntesi del col·lagen / Estructura de la pell reforçada.  
• Vasoregulador / Microcirculació cutània regulada.[17] 
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5.1 PROPIETAT ANTIOXIDANT 
 

L’any 1998, el Consell de Nutrició de l’Institut de Medicina de l’Acadèmia 
Nacional de Ciències dels Estats Units de Nord Amèrica, (Nutrition 
Board, Institute of Medicine, National Academy of Sciences, USA 1998), 
va proposar una definició d’Antioxidant Dietari per caracteritzar les 
propietats biològiques d’aquests compostos. La definició proposada està 
basada en diferents criteris: 
 
1.- La substància està present en la dieta humana.  
2.- S’ha mesurat la quantitat d’aquesta en aliments de consum comú. 
3.- En humans, la substància disminueix els efectes adversos de les 
espècies reactives d’oxigen i nitrogen in vivo.  

 
 
Segons això la definició per Antioxidant Dietari és: 
 
Un antioxidant dietari és una substància present en els aliments que disminueix 
significativament els efectes adversos de les espècies reactives d’oxigen, espècies reactives 
de nitrogen, o ambdues sobre les funcions fisiològiques normals en humans.[18]  
 
Actualment existeix un gran interès en l’estudi dels compostos fenòlics degut a la seva 
capacitat antioxidant (capten radicals lliures i quelen metalls)i a les possibles implicacions en 
la salut humana (prevenció de càncer i malalties cardiovasculars). Dins el grup dels 
flavonoides, els flavonols són els que presenten una major activitat antioxidant. 
 
L’any 1989, el projecte MONICA de l’OMS, (Organització Mundial de la Salut), va trobar que 
les taxes de mortalitat per malalties cardiovasculars a França estaven molt per sota de les 
trobades a d’altres països industrialitzats (EUA i el Regne Unit). Això era sorprenent perquè el 
consum de greixos saturats i els nivells de colesterol plasmàtic eren similars en totes 
aquestes poblacions. Aquest fet contradictori es va anomenar la paradoxa francesa. El factor 
responsable d’aquest fet és el consum moderat de vi, producte ric en compostos fenòlics. 
Estudis epidemiològics posteriors han demostrat que una ingesta rica en flavonoides es 
correlaciona amb un menor risc de patir malalties cardiovasculars: per un costat, 
disminueixen les taxes de colesterol i de LDL, (lipoproteïna de baixa densitat oxidada), a 
causa de la seva capacitat antioxidant, i per l’altre, poden inhibir l’acció de la lipooxigenasa i 
la ciclooxigenasa, i disminuir l’acció inflamatòria a la placa d’ateroma. No es coneix ben bé 
quants compostos fenòlics s’absorbeixen a l’intestí i estan disponibles per actuar in vivo com 
antioxidants. Tot i això, molts són considerats com a possibles additius alimentaris 
antioxidants.[19] 
 
La majoria dels flavonoides i en especial les catequines del te verd, tenen una alta capacitat 
per a neutralitzar els radicals lliures i impedir els efectes perjudicials que aquests exerceixen 
sobre la salut del nostre organisme. 
 
Utilitzats com a complements en combinació moltes vegades amb la vitamina C poden ser 
capaços de neutralitzar certs virus com els de l’herpes.[20] 
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Efecte anti-oxidant i citoprotector de les catequines i polifenols del  te: 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23 Esquema de Efecte anti-oxidant i citoprotector de les catequines i polifenols del  te 

 

5.2 PROPIETAT ANTICARCINÒGENA 
 
Molts flavonoides s’han mostrat molt eficaços en el tractament del càncer. Se sap que molts 
inhibeixen el creixement de les cèl·lules canceroses. Un dels més important es la catequina 
molt present en el te verd fins a un 30%. S’ha comprovat el seu efecte ja que en països com 
Xina es on hi ha menys càncers i on es veuen aquestes infusions amb mes assiduïtat.[17] 

5.3 PROPIETAT ANTITROMBÒTICA 
 
La capacitat d’aquests components per a impedir la formació de trombos en els vasos 
sanguinis possibilita una major circulació i una prevenció de moltes malalties 
cardiovasculars.[17] 
 

5.4 FRAGILITAT CAPIL·LAR 
 
Milloren la resistència dels capil·lars i afavoreixen que 
aquests no es trenquin, per la qual cosa resulten 
adequats per a prevenir el sagnat. Entre tots els 
flavonoides tindríem que anomenar per ordre 
d’importància l’hesperidina, (aquesta es troba 
principalment a cítrics, taronges llimones), s’utilitza 
molt en prevenció d’úlceres, varius i hemorroides i 
juntament amb la vitamina C protegeix la salut del 
colàgen i afavoreix la no aparició d’arrugues en la pell.  
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També la rutina, que la podem trobar en llimones, el te, el sauco, mores, maduixes i 
espinacs. Es molt eficaç amb les infeccions bacterianes com l’herpes, també per a combatre 

les al·lèrgies.  
La quercetina també estaria dintre del grup de 
substàncies que prevenen la fragilitat capil·lar. Es poden 
trobar en moltes plantes i fruits però la mes important es 
la ceba. Es una de les substancies amb més beneficis per a 
la salut. Té molt bona capacitat per rebaixar el nivell de 
colesterol i els triglicèrids i suposa un avantatge per a la 
salut de l’aparell circulatori, per això es coneguda la frase 
“menja cebes per la bona circulació”.[20] 
 

 

 
 
 

Fig.24  Estructura de la quercetina 
 

5.5 PROTECCIÓ DEL FETGE I ESTÓMAC 
 
 
Alguns flavonoides han demostrat el seu poder protector contra les malalties del fetge. La 

silimarina s’ha provat experimentalment  com a protectora i 
regeneradora del fetge en la hepatitis. Aquest mateix 
flavonoide, juntament amb la apigenina i la quercetina, són 
molt útils per a eliminar certes dolences digestives 
relacionades amb el fetge com la sensació de plenitud o 
vòmits. 
 

 
 
Es troba principalment en la planta de “Cardo mariano” i es 
comercialitza en comprimits. 
 
Certs flavonoides, com la rutina, quercetina i el kaempferol, 
tenen propietats antiulcèriques al protegir la mucosa gàstrica.[20] 
 
 
 
 

               
        

Fig.25 Estructura del kaempferol 
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5.6 PROPIETAT ANTIINFLAMATÒRIA I ANALGÈSICA 
 
L’hesperidina i altres flavonoides, per les seves propietats antiinflamatòries i analgèsiques, 
s’han utilitzat per al tractament enfront certes malalties com l’artritis.[20] 
 
 

 
Fig.26 Estructures de l’hesperidina 

 
 

5.7 PROPIETAT ANTIMICROBIANA 
 
La majoria d’aquests principis han demostrat tenir propietats antivirals, antifúngiques i 
antibacterianes.   
 
En els fruits la majoria d’ells es troben en la pell, per la qual cosa és millor menjar-los sense 
pelar, degudament rentats prèviament.[17] 
 
 

5.8  PROPIETAT CARDIOTÒNICA 
 
Tenen un efecte tònic sobre el cor, potenciant el múscul cardíac i millorant la circulació. 
Atribuïdes fonamentalment al flavonoide quercetina encara que apareix en menor intensitat 
en altres com la genisteína i la luteolina.[20]   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.27 Estructura de la genisteína    Fig.28 Estructura de la luteína 
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6 COMPOSICIÓ I BIOSÍNTESI DEL TE 

6.1 COMPOSICIÓ DEL TE 
 
El te conté més de 600 compostos químics, que actuen tots junts sobre el sabor, el gust, el 
color, els nutrients i l'efecte mèdic d'aquesta planta. Les fulles fresques del te contenen entre 
un 75%-78% d'aigua.  
 
Fan falta 4 Kg de fulles fresques per a fer un Kg de te acabat. Entre els més de 600 
components, hi ha al voltant de 500 compostos orgànics, representant aproximadament el 
93%-96,5% del te sec. 
 
Entre els principis actius responsables de l'activitat terapèutica del te verd destaquem el seu 
contingut en compostos polifenòlics, (3%), que són de tres tipus: flavonoides, catecols i 
tanins.  
 
És important assenyalar que els polifenols disminueixen amb l'edat de la planta i amb l'època 
de recol·lecció, per a plantes de la mateixa edat, és menor a la primavera i màxim a l'agost-
setembre.[19] 
 
Aquestes substàncies orgàniques són les següents: 
 

• Proteïnes (20%-30%) 
• Aminoàcids (1%- 5%) 
• Alcaloides (3%-5%) 
• Fenols (20%-35%) 
• Glúcids (20%-25%) 
• Àcids orgànics (3%-5%) 
• Lípids (4%-5%) 
• Pigments (0,6%-1%) 
• Substàncies aromàtiques (0,005%-0,03%) 
• Vitamines (0,6%-1%) 
• Saponàries (0,07%-0,1%) 
• Esterols (0,04%-0,1%) 

 
Aquestes són les substàncies orgàniques que determinen el gust, el sabor, el color, l'aliment i 
l'efecte mèdic del te.  

 

Els alcaloides, encara que no representen més del 3% al 5 % del te sec, juguen un paper 
decisiu per al gust del te. Agrupen sobretot la cafeïna i en menor proporció la teofilina i la 
teobromina.  

 

A causa d'aquests compostos, el te pot excitar el sistema nerviós i per això, ajuda a romandre 
actiu. Els fenols, principalment la catequina, actuen sobre el gust del te i produeixen efectes 
preventius i terapèutics sobre nombroses malalties humanes.  

Quant als aminoàcids, a pesar de la seva proporció mínima, (1%-5%), són els responsables 
del gust i del sabor fresc del te verd. 

 

Les substàncies aromàtiques agrupen de fet diversos centenars de compostos orgànics, que 
actuen per si mateixos o tots junts per interacció, de forma positiva o negativa, sobre el sabor 
del te.  
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Els glúcids que representen una gran proporció del te sec i dels quals una part és soluble en 
aigua, però altra part major, no ho és, juguen un paper actiu per a la salut humana.  

 

Les proteïnes a pesar que representen del 20% al 30 % del te sec, no son molt utilitzades, ja 
que la majoria són insolubles en aigua. Però en revenja, tenen una relació molt estreta amb la 
qualitat del te negre. Per descomptat, cal destacar també el paper indispensable de les 
vitamines en la salut humana.  

 

Les substàncies inorgàniques, a pesar de que no representen més que del 3,5% al 7,0% del 
te sec, produeixen una acció no menyspreable sobre la capacitat nutritiva, l'efecte medicinal i 
la qualitat del te. 

 

Havent sofert una incineració, el te s'ha reduït al que es diu normalment “cendres”. El 
contingut en cendres d'un te és un dels punts essencials de l'examen del te.  

 

L'Organització Internacional d'Estandardització, (ISO), de les Nacions Unides a prescrit, en les 
seves "ISO 3720" promulgades en 1977, les normes sobre el te negre, segons les quals el 
contingut en cendres d'un te negre destinat a l'exportació ha d'estar entre 4% i 8%, mentre 
que la Xina estipula que aquest contingut no ha de sobrepassar el 6,5%. 

 

De forma general, a major contingut en cendres, menys bona és la qualitat del te doncs fora 
de les substàncies no orgàniques contingudes en el te, es barregen de vegades impureses o 
pólvores que fan augmentar el contingut en cendres. Les cendres són hidrosolubles entre un 
50% i 60%. La hidrosolubilitat és més elevada quant millor és la qualitat del te. 

 

Com a resultat d'una anàlisi científica de la composició química del te, s'obté que conté 27 
elements minerals, a més del carboni, hidrogen, oxigen i nitrogen. Són el fòsfor, el potassi, el 
magnesi, el manganès, el fluor, l'alumini, el calci, el sodi, el sofre, el ferro, l'arsènic, el coure, 
el níquel, el silici, el zenc, el bor, el molibdè, el plom, el cadmi, el cobalt, el seleni, el brom, 
iode, el crom, el titani, el cesi i el vanadi.  

 

El contingut en fluor, potassi, alumini, iode, seleni, níquel, arsènic i manganès del te, és 
superior al nivell mig d'altres plantes.  

Els elements minerals produeixen una acció reguladora sobre l'organisme. Com el te és ric en 
aquests elements, és suficient amb beure algunes tasses per dia per a respondre a les 
necessitats del cos humà.[21] 

6.2 BIOSÍNTESIS 
 
El primer flavonoide sintetitzat per la "via biosintètica dels flavonoides" és una chalcona, 
l'esquelet de la qual és un anell benzoic unit a una cadena propànica que està unida al seu 
torn a altre anell benzoic.[9] 
 
En la majoria dels flavonoides, la cadena de reaccions continua, per la qual cosa la cadena 
carbonada que uneix els anells aromàtics es cicla per acció d'un enzim isomerasa, creant una 
flavanona.  
 
Moltes vegades la biosíntesis continua i els productes finals, també flavonoides, queden units 
a molts diversos grups químics, per exemple els flavonoides glucosidats porten molècules de 
sucres o els seus derivats. També poden trobar-se flavonoides parcialment polimeritzats 
donant lloc a dímers, trímers, o complexes multienllaçats, com els tanins condensats. Tots els 
flavonoides posseeixen les característiques de ser polifenòlics i solubles en aigua. Posseeixen 
un màxim d'absorció de llum als 280 nm. 
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Són sintetitzats a partir d'una molècula de fenilalanina, (Aminioàcid Ph-CH2-CH(NH2)-
COOH ), i 3 molècules de malonil-CoA, (molècula que es forma de la carboxilació d'un Acetil-
CoA per part del complex enzimàtic Acetil-CoA carboxilasa, aquest grup carboxil procedeix del 
bicarbonat. Aquesta és la primera reacció i l’etapa limitant de la síntesi de Àcids Grassos), a 
través del que es coneix com "via biosintética dels flavonoides", el producte dels quals, 
l'estructura base, es cicla gràcies a un enzim isomerasa.[9]  
 
                               

 
   Fig.29 Flavonoide base i l’acció de l’enzim isomerasa 

 
La via de l'àcid shikímic s'inicia en els plastes per condensació de dos productes fotosintètics, 
la eritrosa 4-P amb el fosfoenolpiruvat, (PEP), i per diverses modificacions s'obté l'àcid 
shikímic, del qual deriven directament alguns fenols en els vegetals.  
 
Però la via de l'àcid shikímic normalment prossegueix, i la incorporació d'una segona molècula 
de PEP condueix a la formació de fenilalanina.  
 
 

 
 

Fig.30 Estructura de l’àcid shikímic 
 
La via biosintètica dels flavonoides comença quan la fenilalanina, per acció de l'enzim 
fenilalanina amonioliasa, (PAL), es transforma en àcid cinàmic, que després és transformat en 
àcid p-cumarínic per incorporació d'un grup hidroxil a nivell d'anell aromàtic, i l'acció d'unió 
CoA ligasa ho transforma en cumaril-SCoA, el precursor de la majoria dels fenols d'origen 
vegetal, entre els quals es troben els flavonoides.[20]  
 
Regulació de la biosíntesis:  
 
La via de l'àcid shikímic és depenent de la llum. L'acció de la fenilalanina amonioliasa, que 
inicia la via biosintètica dels flavonoides, és fonamental per a la vida de les plantes i per això 
està estrictament regulada. 
 
Entre altres factors, la fenilalanina amonioliasa és activada per la llum, i depèn a més de la 
concentració de diferents hormones vegetals. L'activitat de la fenilalanina amonioliasa sol 
augmentar quan als vegetals se'ls sotmet a situacions d'estrès, com pot ser la falta d'aigua 
("estrès hídricc"), infeccions fúngiques o bacterianes, radiacions UV, i el fred, (per això últim 
les plantes sotmeses a baixes temperatures solen presentar coloracions vermelloses en tiges i 
fulles, i quan els hiverns són molt freds, les flors desenvolupen colors molt intensos en la 
primavera següent). Hi ha isozimes dedicades a la producció de flavonoides diferents en 
resposta a senyals ambientals diferents.[23] 
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    Fig.31 Ruta de biosíntesi dels flavonoides en les plantes. 
 

7. IMPORTÀNCIA EN LA DIETA 
 
El te és el plat fort d'una dieta amb la qual es podrà perdre fins a un quilo i mig a la setmana. 
Al costat del seu poder desengreixant, motivat per la sensació de sacietat que produeix, i el 
seu efecte sobre els greixos i el colesterol, exerceix com aliat enfront l'infart i al càncer. 
 

7.1 EFECTE DESENGREIXANT  
 
El seu efecte desengreixant ve motivat per la sensació de sacietat que produeix, així com pels 
seus dons per a afavorir la termogènesis i per a limitar l'absorció intestinal i potenciar la 
producció i l'acció de l'adrenalina.  
També ajuda a perdre quilos perquè millora els nivells de lípids. Per si això fora poc, la seva 
infusió és diürètica, el que potencia l'aportació sanguínia sobre el ronyó. Dintre de les més de 
3.000 classes de te existents, el te verd s'erigeix en el més complet gràcies a dos dels seus 
ingredients actius: les xantines, sobretot la cafeïna; i els polifenols, especialment les 
catequines. El seu efecte termogènic es tradueix en la capacitat per a elevar el consum de 
calories. 
 

7.2 COLESTEROL 
 
Quant al seu efecte sobre els lípids sanguinis, el te exerceix un efecte molt saludable sobre el 
colesterol, ja que redueix el colesterol total i els triglicèrids incrementant la seva excreció a 
través de la femta. La seva ocupació com a desengreixant també està justificat perquè intervé 
en el descens del greix corporal i el greix hepàtic i impedeix l'augment de la concentració de 
glucosa en la sang. 
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7.3 TOXICITAT 
 
Els compostos fenòlics poden tenir efectes antinutricionals perquè poden interaccionar amb 
alguns minerals de la dieta. Per exemple, una ingestió molt elevada i crònica d’aquests pot 
interferir en l’absorció del ferro dietètic i produir anèmia. Però la toxicitat dels fenols quan la 
ingesta és moderada és molt petita a causa de la seva baixa absorció i un metabolisme ràpid. 
S’ha observat que una ingestió de fenols de l’1-5% del total de la dieta és tòxica, però en 
condicions normals aquesta ingestió és impossible, ja que habitualment se’n consumeixen 26 
mg/dia. 

8. SÍNTESI I ABSORCIÓ EN EL METABOLISME 
 
Els flavonoides es sintetitzen en les plantes i participen en la fase depenent de llum de la 
fotosíntesi, durant la qual catalitzen el transport d'electrons.  
La seva formació té lloc a partir dels aminoàcids aromàtics fenilalanina i tirosina i també 
d'unitats de acetat. 
 
La fenilalanina i la tirosina donen lloc a l'àcid cinàmic i a l'àcid parahidroxicinámic que al 
condensar-se amb unitats d’acetat, originen l'estructura cinamol dels flavonoides.  
Posteriorment es formen els derivats glicosilats o sulfatats. El metabolisme dels flavonoides és 
intens i una part important s'excreten per l'orina.  
La transformació dels flavonoides té lloc en dues localitzacions: en primer lloc en el fetge, per 
mitjà de reaccions de biotransformació de fase I en les quals s'introdueixen o exposen grups 
polars; en segon lloc en el còlon mitjançant reaccions de biotransformació de fase II, en les 
quals els microorganismes degraden els flavonoides no absorbits.  
 
La conjugació amb l'àcid glucurònic, sulfats, o glicina, semblen tenir lloc tant per als 
flavonoides com per als seus metabòlits procedents del còlon. Els conjugats, solubles en aigua, 
poden excretar-se per l'orina. 
 
Per a avaluar els efectes biològics dels flavonoides, així com de qualsevol fàrmac o component 
alimentari, un dels aspectes més importants és la biodisponibilitat, en la qual influeixen 
factors com poden ser l’estructura química, absorció, distribució i eliminació. Per exemple, 
existeixen diferències de biodisponibilitat entre la quercetina i la catequina depenents del 
metabolisme a on s’ha demostrat que les concentracions plasmàtiques dels metabòlits de 
quercetina presenten una vida mitja més llarga que els metabòlits de la catequina.  
 
Aquests factors podrien afectar a la solubilitat dels metabòlits en els fluids orgànics i ser 
responsables de la diferent via d’eliminació d’ambdós flavonoides, ja que la catequina 
s’elimina principalment per la orina, en canvi, la quercetina s’elimina per la bilis.[24]   
 
 

    
Fig.32 Estructura de l’àcid cinàmic                      Fig.33 Estructura de l’àcid glucorònic 

 
  

 
 

Fig.34 Estructura de la glicina 



 25

9. PRÀCTIQUES 
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9.1 PREPARACIÓ DE LES MOSTRES 
 
Data inici:  05-05-2008                                                                     Data fi: 07-05-2008 
 
OBJECTIU:   
 
Preparació de les mostres a partir de mostres de te sec per a les proves qualitatives i 
quantitatives. 
 
FONAMENT TEÒRIC: 

Els flavonoides tenen la propietat de ser substàncies polars solubles en dissolvents polars, per 
aquest motiu l’extracció es fa amb etanol o metanol. 

En aquesta pràctica s’utilitza etanol per ser menys tòxic que el metanol. 

La filtració es fa amb embuts de porcellana ja que amb paper de filtre es poden retenir 
flavonoides i es rebutja la part solida de les fulles de te. 

MATERIAL UTILITZAT: 
 

• Embuts de porcellana  Ø interior 40mm 
• Balança granetaria 
• Frasquests àmbar 150ml aprox. 
• Frasquests de vidre 150ml aprox. 
• Paper d’alumini 
• Manta calefactora 
• Termòmetre 0-200ºC 

 
REACTIUS UTILITZATS: 
 
Fulles de te : 
 

• Te vermell PU- EHR 
• Te blanc 
• Te  verd 
• Te negre 
• Etanol 96% v/v; CH3-CH2-OH; M=46,07g/mol 

 
CÀLCULS PREVIS: 
 
No procedeix 
 
NORMES DE SEGURETAT: 
 

• Dur la bata posada i cordada en tot moment. 
• Dur les ulleres de protecció posades en tot moment. 
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ESQUEMA DEL PROCEDIMENT: 
 
Tarem els frasquets de vidre i pesem 30g de cada te en la balança. 
 

 
Fig.35 fulles seques de: Te verd, Te negre, Te vermell, Te blanc 

 
 
Afegim 100ml de l’etanol als frasquets amb una proveta de 100ml. 
 
 
 
Tapem els frasquests i els emboliquem amb paper de plata per evitar que la llum degradi 
l’extracte. 
 

 
Fig. 36Extractes etanòlics de: Te verd, Te vermell ,Te  blanc, Te negre a 20ºC/ Te verd, Te vermell ,Te  blanc, Te 

negre a 50ºC 



 29

Deixem que es macerin a temperatura ambient durant 48h. 
              
 
 
Passem  el contingut als frasquets àmbar amb l’ajut de l’embut de porcellana i rebutgem les 
fulles. 
 
 
Els frasquets amb l’extracte etanòlic es guarden a la nevera per conservat les propietats dels 
extractes. 
 
La preparació a 50ºC, segueix el mateix procediment però s’escalfa l’etanol a 50ºC abans 
d’abocar-lo al te. 
 
RESULTATS EXPERIMENTALS: 
 
No procedeix 
 
CONCLUSIONS: 
 
No procedeix 
 
INCIDÈNCIES DURANT EL PROCEDIMENT : 
 
Es pot tenir en compte com ha indecència que l’etanol utilitzat ha estat etanol de farmàcia 
marcat i no per anàlisis. 
S’ha de tenir en compte que per al te blanc s’utilitzaren 15g en comtes de 30g. 
 
GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
No procedeix 
 
RELACIÓ DE LES FRASES R I S I DELS PICTOGRAMES DE SEGURETAT: 
                                
ETANOL: 
 
R: 11 
S: (2-)7-16 
 

 
(INFLAMABLE) 
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9.2 ANÀLISI QUALITATIU 
 
9.2.1 DETERMINACIÓ DE LES PROPIETATS ANTIOXIDANTS 

 
Data inici: 06-05-08                                                                             Data fi: 16-05-08 

 
OBJECTIU: 
 
L’ objectiu d’aquesta pràctica és la determinació qualitativa del poder antioxidant del te 
mitjançant una prova amb permanganat de potassi. 

 
FONAMENT TEÒRIC: 
 
Els antioxidants són un conjunt heterogeni de substàncies format per vitamines, minerals, 
pigments naturals i altres compostos vegetals i enzims, que bloquegen l’efecte nociu dels 
radicals lliures. 
El terme antioxidant significa que impedeix l’oxidació perjudicial d’altres substàncies 
químiques, ocasionada en les reaccions metabòliques o produït pels factors exògens com les 
radiacions ionitzant-se.[25] 

Principals tipus d’ antioxidants: 

• Vitamina C 
• Vitamina E.  
• Betacarotens.  
• Flavonoides.  
• Seleni.  
• Zinc.  
• Licopens.  
• Coure.  

El permanganat de potassi és un potent oxidant molt utilitzat en les proves al laboratori. Al 
actuar com oxidant en aquesta prova necessita una substància a la qual oxidar que seran els 
extractes estenoics dels te que hem preparat prèviament. Aquestes substàncies al tenir un 
gran valor antioxidant faran de barrera i s’oxidaran al afegir el permanganat que es veurà 
reduït a manganès II en medi àcid (afegint gotes de H2SO4 al 20%). 

La prova serà positiva si desapareix la coloració violeta del permanganat a incolor, a on es pot 
dir que el permanganat s’ha reduït a manganès II (pèrdua de la coloració fig.37) mesurat per 
un cronòmetre. El Grau de potencia antioxidant vindrà donat per el temps que trigui el 
permanganat a ser reduït, (pèrdua de la coloració fig.37) mesurat per un cronòmetre.                 

 
 

Fig.37 Decoloració del permangant per reducció a manganès II. 
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MATERIAL UTILITZAT: 
 

• Gradeta amb tubs d’assaig 
• Pipetes Pasteur 
• Gots de precipitat de 100ml. 
• Micropipeta 10μl-100μl 
• Gots de precipitat de 500ml. 
• Pipeta de 1 ml. 

 
REACTIUS UTILITZATS:  
 

• Extractes etanòlics de te 
• Àcid sulfúric al 20%v/v M= 98,08 g/mol 
• Permanganat de potassi 0.1N (solució valorada) 
• Aigua destil·lada. 

 
CÀLCULS INICIALS: 
 
Preparació del àcid sulfúric al 20% v/v 
 
En un got de precipitat de 250ml, afegir un volum d’aigua de 80ml i al d’amunt afegim amb 
molt de compte 20ml d’àcid sulfúric concentrat. Total 100ml. 
 
NORMES DE SEGURETAT: 
 

• Dur la bata posada i cordada en tot moment. 
• Dur les ulleres de protecció posades en tot moment. 

 
ESQUEMA DEL PROCEDIMENT: 
 
Netegem bé els tubs i els assequem. 
 
Afegir a cada tub 100 μl de la mostra etanòlica + 1 ml d’aigua destil·lada +10 gotes d’àcid 
sulfúric al 20%. 
 
Afegir als tubs d’assaig 50 μl de permanganat de potassi i posar en marxa un cronòmetre. 
 
 
La solució àcida de permanganat es reduïda a manganès II i desapareix la coloració violeta, 
parar el cronòmetre, (fig.38) 
 

 
 
                         Fig.38 Reducció de la solució àcida de permanganat a manganès II  
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RESULTATS EXPERIMENTALS: 
 
 

MOSTRA TEMPS 1 (s) TEMPS 2 (s) TEMPS 3 (s) MITJES (s) 
Te Verd 47 47 50 48,0 
Te blanc 44 61 61 61,0 
Te negre 96 88 96 96,0 
Te vermell 62 64 73 63,0 
CRATAEGUTT 1 4 2 2 2,7 
CRATAEGUTT 2 2 2 2 2,0 
CRATAEGUTT 3 0 0 0 0,0 
Te Verd 50ºC 26 26 30 27,3 
Te blanc 50ºC 21 23 20 21,3 
Te negre 50ºC 78 58 55 56,5 
Te vermell 50ºC 53 58 55 55,3 
     

Taula 1. Resultats de la prova d’oxidació en segons. 
 
 
Es poden veure ressaltats el resultats més petits corresponents a les substàncies més 
antioxidants. 
 
CÀLCULS FINALS: 
 
En aquesta pràctica, no hi ha cap càlcul final. 
 
INCIDÈNCIES DURANT EL PROCEDIMENT: 
 
Hem ajustat les d’ossis del procediment per poder veure una mica la diferencia ja que totes 
les mostres  trigaven 0s. 
 
GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
Els residus eren àcids i s’han llençat al bidó de solucions aquoses àcides. 
 
 
RELACIÓ DE LES FRASES R I S I DELS PICTOGRAMES DE SEGURETAT: 
 
ÀCID SULFÚRIC:               PERMANGANAT DE POTASSI:   
      
R: 35       R:8-22-50/53 
S: (1/2- ) 26-30-45     S:2-60-61      
 

     
   (CORROSIU)                           (NOCIU)      (COMBURENT)    (P. MEDI AMBIENT) 
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9.2.2 DETERMINACIÓ DE FLAVONOIDES PER CCF 
 
Data inici: 14-05-08                                                                             Data fi: 16-05-08 
 
OBJECTIU: 

L’objectiu d’aquesta pràctica és la determinació qualitativa de flavonoides presents en 
diferents extractes etanòlics de tes mitjançant una cromatografía de capa fina utilitzant tres 
eluients diferents. 

FONAMENT TEÒRIC: 
 
La cromatografía en capa fina, que va començar a utilitzar-se cap al 1950, és molt simple, 
barata, sensible i eficient. És especialment útil quan es vol determinar el nombre de 
components d'una barreja o identificar els compostos existents en una barreja. En la 
cromatografía de capa fina, un adsorbent està dipositat formant una prima capa sobre una 
placa de vidre, paper d'alumini o altres materials, per la qual ascendeixen, arrossegades per 
un dissolvent (eluient), una o més substàncies que es pretenen separar o identificar.  
 
Amb l'ajuda d'un capil·lar de vidre, una petita quantitat de mostra es diposita sobre el 
adsorbent, molt a prop de l'extrem inferior de la placa. Una vegada dipositada la mostra, 
s’introdueix la placa en una cubeta de cromatografía, que conté en l'interior el dissolvent amb 
el qual va a desenvolupar-se el cromatograma. L'altura del dissolvent en aquest flascó o 
cubeta ha de ser tal, que aquest no toqui la zona on es troba la petita taca de producte 
dipositat. La placa es col·loca en posició vertical, lleugerament inclinada.[26] 
 
 

                
 
El dissolvent ascendeix llavors per capil·laritat al llarg de la placa, arrossegant als compostos 
a diferents velocitats, segons el grau d'adsorció d'aquests produint-se així la seva separació. 
Transcorreguts uns minuts, quan el front del dissolvent es troba pròxim a l'extrem de la placa, 
es treu aquesta de la cubeta, es deixa assecar i s'examina.  
Els diversos compostos es localitzen directament si són acolorits, o amb l'ajuda d'un indicador 
o llum ultraviolada, si són incolors.  
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Els compostos que avancen al llarg de la placa es veuen atrets per forces electrostàtiques 
sobre la superfície del adsorbent, interaccionant el dissolvent amb ambdós. Aquesta interacció 
competitiva estableix les velocitats relatives amb que ascendeixen per la capa d’adsorbent, el 
front de dissolvent i un determinat compost. Com més gran és la polaritat dels compostos, 
més intensament es veuen aquests atrets pel adsorbent. Es pot establir l'ordre aproximat de 
polaritat: 
 
àcids carboxílics < amines < alcohols i tioles < aldehids, cetones i ésters < halogenurs de 
llogo i aril < hidrocarburs saturats  
 
L'activitat del adsorbent també influeix en el grau d'emigració del solut, de manera anàloga a 
la ja considerada anteriorment. Els adsorbents més utilitzats en cromatografia en capa fina, 
són la gel de sílice i l'alúmina activada depenent el seu grau d'adsorció del contingut en aigua.  
 
La polaritat del dissolvent influeix així mateix en la velocitat d'ascensió del solut al llarg de la 
capa d’adsorbent. A major polaritat del dissolvent, major grau d'ascensió del solut per la placa, 
podent-se establir un ordre orientatiu de polaritat creixent dels dissolvents: 
 
èter de petroli < tetraclorur de carboni < ciclohexà < èter etílic < acetona < benzè < acetat 
d’etil < cloroform < etanol < metanol < aigua < piridina < àcid acètic 
 

   
Sota unes determinades condicions experimentals, un compost donat pot recórrer una certa 
distància al llarg de la placa. Es denomina RF a la relació existent entre la distància 
recorreguda pel compost i la recorreguda pel dissolvent en el mateix temps, és a dir: 
RF=(distància recorreguda pel compost)/(distància recorreguda pel dissolvent). Naturalment, 
els valors de RF per a un determinat compost varien àmpliament amb els canvis de dissolvent.  
 
El valor de RF per a un compost donat depèn de la seva estructura i és una constant física 
d'aquest, el mateix que ho és el seu punt de fusió. Pot calcular-se el valor de RF per a cada 
compost en qualsevol cromatograma, sota unes determinades condicions experimentals. La 
important influència de les condicions experimentals fa impossible l'elaboració de taules amb 
valors de RF. Les dades més importants que han de registrar-se quan s'estudia un 
cromatograma, són: 
 
1) Adsorbent utilitzat.  
2) Espessor i grau d'activació d'aquest.  
3) Dissolvent utilitzat per al desenvolupament del cromatograma.  
4) Quantitat de mostra dipositada en la placa.  
5) Mètode utilitzat per a detectar els compostos.  
6) Valor de RF per a cada substància.  
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Per a calcular el valor de RF. d'un compost donat, es mesura la distància recorreguda per 
aquest des d'on es va dipositar en la placa i la distància recorreguda pel dissolvent. La mesura 
es realitza des del centre de la taca. Les millors dades s'obtenen quan les taques no superen 
els 5 mm de diàmetre.[26] 
 
Detecció: 

 
1. Sense tractament químic: 
 

UV-254 nm. Tots els flavonoides tenen fluorescència, que es veu com zones blaves fosques 
front un fons groc de la placa de TLC. 
UV-365nm. Depèn del tipus d’estructura del flavonoide la fluorescència pot ser : groga, blau o 
verd. 
 
2. Amb revelat químic: 
 
a) Reactiu citrobòric: Pulveritzar la placa, escalfar a 100ºC en estufa durant 5 minuts i 
observar a llum UV. 
 
MATERIAL UTILITZAT: 
 

• 3 cubetes de cromatografía 
• Tubs capil·lars de 10μL 
• Tisores/cúter 
• 3 frasquets àmbar 
• 1 llapis 
• 1 regle graduat de 30 cm 
• Paper de filtre 
• Balança analítica ± 0,0001g 

 
 
REACTIUS UTILITZATS: 
 

• Plaques cromatogràfiques Al TLC 5x7.5 cm silica gel 60F 
• Sistemes de solvents per cromatografia (Fase mòbil). 

 
  a) Acetat d’etil: isopropanol (65:25) 
 
  b) Acetat d’etil: àcid fòrmic: àcid acètic glacial: aigua(100:11:11:27). 
 
  c) Acetat d’etil: àcid fòrmic: àcid acètic glacial: etilmetilcetona: aigua 
     (50:7:3:30:10). 

 
• Reactiu citrobóric. 
• Extractes etanòlics de te negre, verd, vermell i blanc extrets amb etanol a 20ºC. 

(preparat) 
• Extractes etanòlics de te negre, verd, vermell i blanc extrets amb etanol a 50ºC. 

(preparat) 
 
NORMES DE SEGURETAT:  
 

• Dur la bata posada i cordada en tot moment. 
• Dur les ulleres de protecció posades en tot moment. 
• A l’hora de preparar els eluients, utilitzar  la campana extractora i amb els guants 

especials per a àcids posats en tot moment. 
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CÀLCULS INICIALS: 
 
Preparació del reactiu citrobòric. 
 
Tarem un got de precipitats de 250ml a la balança analítica i hi pesem 5g d’àcid bòric, 5g 
d’àcid cítric i un volum d’etanol de 100ml. Total 100ml. 
 
ESQUEMA DEL PROCEDIMENT: 
 
Preparar un rectangle de paper de filtre d'altura i perímetre inferiors als de la cubeta 
cromatogràfica i col·locar-lo adossat a la paret de la part interior d'aquesta, procurant que al 
llarg de l'experiment ens permeti la visió perfecta de la placa. 
 
 
Tallar tres plaques de silica gel 60F de 12 x 10 cm. amb l’ajut d’un cúter. 
 
 
Preparar els diferents eluients amb les proporcions esmentades anteriorment. Només serà 
necessari un volum que permeti una altura de dissolvent en l'interior de la cubeta d'uns 5 mm. 
 
 
 
Introduir la dissolució anterior, (dissolvent), en l'interior de la cubeta i tapar aquesta 
hermèticament, per a permetre que, al impregnar el paper de filtre, els vapors de dissolvent 
saturin tot el volum de la cubeta. 
 
 
Amb un llapis i un regle, dibuixem una línia paral·lela a 1,5cm del extrem inferior de la placa i 
dibuixem una altre línia uns 8 cm. d’aquesta la qual serà el límit del eluient. Es marca un 
número petit de creus sobre la línia inferior; (a distàncies suficients per tal que les mostres no 
es solapin entre elles), tantes com mostres es vulguin aplicar i s’identifica cada mostra, (en la 
part superior de la placa).  
 
Treure les mostres de la nevera un quart d’hora abans de la nevera per tal que assoleixin 
temperatura ambient. 
 
 
Col·loquem el capil·lar, (un per a cada mostra), a sobre de la marca de la mostra en la línia 
inferior i esperem uns 10 s. 
 
 
Introduir ràpidament la placa en la cubeta, en posició vertical, lleugerament inclinada i de 
manera que des de l'exterior tinguem visió del nivell del dissolvent en la placa en tot moment. 

Fig.39 Cubetes cromatogràfiques per CCF amb les plaques amb mostres. 
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Quan el nivell de dissolvent es situï a la línia marcada com a límit superior de la placa 
extreure aquesta i deixar-lo assecar a l'aire. Tapar ràpidament la cubeta perquè la seva 
atmosfera es mantingui saturada de dissolvent. 
 
 
 
Procedim al revelat de les plaques mitjançant la llum ultraviolada a 254nm i a 365nm i el 
reactiu citrobòric polvoritzant sobre la placa i introduint-la després a l’estufa a 100ºC durant 5 
minuts i observar a la llum UV.  
 
RESULTATS EXPERIMENTALS: 
 
 

 
Fig.40  Placa A després de treure-la de la cubeta cromatogràfica 

 
On es pot observar que les mostres dels diferents tes han arribat fins a la línia superior de la 
placa, però les mostres del medicament CRATAEGUTT subministrat per la professora quasi no 
han pujat per la placa. 
 

Fig.41 Placa A al col·locar-la sota la llum UV a 254nm. 
 

Es pot observar presència de quercetina en les mostres de te ja que les mostres han pujat al 
mateix nivell que la mostra de quercetina, en canvi, a la mostra de CRATAEGUTT podem 
veure que no hi ha cap mostra significativa de quercetina.  
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Fig.42 Placa A al col·locar-la sota la llum UV a 365nm després d’haver-li aplicat el reactiu citrobòric i deixar-la a 

l’estufa a 100ºC durant 5min. 
 
En el punt d’origen de les mostres, podem veure una petita fluorescència que ens indica 
també presència de flavonoides. També podem veure la presència de quercetina ja que les 
mostres de te han pujat a la mateixa distància que la mostra de quercetina. En la mostra del 
medicament, també podem observar presència de flavonoides. A prop del font del eluient es 
pot observar una taca vermella per a cada te que ens indica la possible presencia de 
clorofil·les. 
 
 

Fig.43 Placa B després de treure-la de la cubeta cromatogràfica. 
 
On es pot observar que les diferents mostres de te han arribat a la línia superior i que la 
mostra de CRATAEGUTT quasi no ha pujat per la placa. 
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Fig.44 Placa B al col·locar-la sota la llum UV a 254nm. 

 
Es pot observar presència de quercetina en les mostres de te ja que aquestes han pujat al 
mateix nivell que la mostra de quercetina, també podem dir que hi ha presència de altres 
flavonoides. Pel que es refereix a la mostra de medicament, podem dir que com en la placa A 
no hi ha presència de quercetina, però si que podem dir que hi ha presència d’altres 
flavonoides. 
 

Fig.45 Placa B al col·locar-la sota la llum UV a 365nm després d’haver-li aplicat el reactiu citrobòric i deixar-la a 
l’estufa durant 5 minuts a 100ºC. 

 
Es pot observar en la part superior de la placa un coloració vermella que ens indica presència 
de flavonols, també podem veure al llarg de la placa petites marques e fluorescència cosa que 
ens indica presència de flavonoides i també podem confirmar presència de quercetina. Pel que 
es refereix a les mostres del medicament, podem dir que com en el cas de la placa A podem 
dir que hi ha presència de flavonoides, però no de quercetina. 
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Fig.46 Placa C després de treure-la de la cubeta cromatogràfica. 
 

Es pot observar que les mostres dels diferents tes no han arribat a la línia superior i que la 
mostra de CRATAEGUTT quasi no ha pujat per la placa . També es pot veure taques molt 
amorfes,poca separació. 
 

 
Fig.47 Placa C al col·locar-la sota la llum UV a 254nm.  

 
Es pot observar que les taques característiques de les altres plaques no estan si no que el 
front a arrossegat tot sense cap separació ja que en la fase mòbil hem utilitzat un component, 
etilmetilcetona, que és menys polar, llavors aquest component dins de la mescla amb els 
altres components Acetat d’etil, àcid fòrmic, àcid acètic glacial i aigua ha provocat que la 
polaritat baixi, per tant,  la separació no és bona. 
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Fig.48 Placa C al col·locar-la sota la llum UV a 365nm després d’haver-li aplicat el reactiu citrobòric i deixar-la a 

l’estufa durant 5 minuts a 100ºC. 
 
Es pot veure que les fluorescències no estan ben definides ja que no ha agut una bona 
separació. 
 
CÀLCULS FINALS: 
 
Càlcul dels Rf: 
 
És una manera d’expressar la posició d’un compost sobre una placa com una fracció decimal:  
 
         x 
                                             Rf = --- 
       y 
On:  
 X és la distància recorreguda per la mostra. 
 y és la distància recorreguda per l’eluient. 
 
 
 
 
Placa A: 
 
 
Rf 1 Te verd:                                         Rf1 Te blanc: 
 
  x     0cm                             x              0cm 
 --- ---->    ------ = 0  --- ---->    ------ = 0  
  y     8cm                             y             8cm 
 
Rf 1 Te verd calent:                            Rf1 Te blanc calent: 
 
  x     0cm                             x              0cm 
 --- ---->    ------ = 0  --- ---->    ------ = 0  
  y     8cm                             y              8cm 
 
Rf 1 Te Vermell:                                         Rf1 Te vermell calent: 
 
  x     0cm                             x               0cm 
 --- ---->    ------ = 0  --- ---->    ------ = 0  
  y     8cm                             y               8cm 
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Rf 1 Te negre:                                          Rf1 Te negre calent: 
 
  x     0cm                             x              0cm 
 --- ---->    ------ = 0  --- ---->    ------ = 0  
              y     8cm                             y              8cm 
 
 
Rf1 Mostres CRAETEGUTT: 
 
  x      0cm 
 --- ---->    ------ = 0     
  y      8cm  
  
Rf 2 Te verd:      Rf 2 Te blanc: 
  
 
  x      3,3cm                                      x               3,3cm 
 --- ---->    --------- = 0,41             --- ---->    ---------- = 0,41      
  y        8cm                      y        8cm 
  
  
Rf 2 Te verd calent:    Rf 2 Te blanc calent: 
 
  
  x       3,3cm                                    x               3,3cm 
 --- ---->    ---------- = 0,41             --- ---->    --------- = 0,41      
  y        8cm                     y        8cm 
 
 
Rf 2 Te vermell:              Rf 2 Te vermell calent: 
 
  
  x      3,3cm                                      x              3,3cm 
 --- ---->    --------- = 0,41             --- ---->    --------- = 0,41      
  y        8cm                      y        8cm 
 
 
Rf2 Te negre:     Rf2 Te negre calent: 
 
  
  x      3,3cm                                   x                 3,3cm 
 --- ---->    --------- = 0,41             --- ---->    --------- = 0,41      
  y        8cm                      y        8cm 
          
    
Rf 3 Te verd:      Rf 3 Te blanc: 
  
  x       7,7cm                                   x              7,7cm 
 --- ---->     --------- = 0,96             --- -      --------- = 0.96 
  y         8cm    y      8cm  
 
Rf 3 Te verd calent:    Rf 3 Te blanc calent: 
 
  
  x        7,7cm                                   x             7,7cm 
 --- ---->     --------- = 0,96             --- -      --------- = 0.96 
  y         8cm    y     8cm  
 
 
Rf 3 Te vermell:    Rf 3 Te vermell calent: 
 
 
  x        7,7cm                                   x             7,7cm 
 --- ---->     --------- = 0,96             --- -      --------- = 0.96 
  y         8cm    y     8cm  
    
 
Rf3 Te negre:     Rf3 Te negre calent: 
 
  
  x        7,7cm                                   x             7,7cm 
 --- ---->     --------- = 0,96             --- -      --------- = 0.96 
  y         8cm    y     8cm  
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Rf3: quercetina: 
 
             x        7,7cm                                    
 --- ---->     --------- = 0,96              
  y         8cm     
 
 
  
Placa B: 
 
 
Rf 1 Te verd:                                               Rf1 Te blanc: 
 
  x     4,5cm                          x             4,5cm 
 --- ---->    -------- = 0,56  --- ---->   -------- -= 0,56  
  y     8cm                             y               8cm 
 
Rf 1 Te verd calent:                              Rf1 Te blanc calent: 
 
  x     4,5cm                          x              4,5cm 
 --- ---->    -------- = 0,56  --- ---->   -------- = 0,56  
  y     8cm                             y               8cm 
 
  
Rf 1 Te Vermell:                                           Rf1 Te vermell calent: 
 
  x     4,5cm                          x              4,5cm 
 --- ---->    -------- = 0,56  --- ---->    -------- = 0,56  
  y      8cm                            y              8cm 
 
 
Rf 1 Te negre:                                           Rf1 Te negre calent: 
  
  x      4,5cm                          x              4,5cm 
 --- ---->    -------- = 0,56  --- ---->    -------- = 0,56  
  y       8cm                           y                8cm 
 
                       
 
Rf 2 Te verd:         Rf 2 Te blanc: 
  
  x       6,7cm                                     x               6,7cm 
 --- ---->    --------- = 0,84             --- ---->    --------- = 0,84      
  y         8cm                      y        8cm 
  
  
Rf 2 Te verd calent:    Rf 2 Te blanc calent: 
 
 
  x       6,7cm                                     x               6,7cm 
 --- ---->    --------- = 0,84             --- ---->    --------- = 0,84      
  y        8cm                      y        8cm 
  
  
  
 
Rf 2 Te vermell:              Rf 2 Te vermell calent: 
 
   x       6,7cm                                     x               6,7cm 
 --- ---->    --------- = 0,84             --- ---->    --------- = 0,84      
  y        8cm                      y        8cm 
  
  
Rf2 Te negre:     Rf2 Te negre calent: 
 
  x       6,7cm                                     x               6,7cm 
 --- ---->    --------- = 0,84             --- ---->    --------- = 0,84      
  y        8cm                      y        8cm 
  
     
Rf 3 Te verd:      Rf 3 Te blanc: 
  
  x        7,5cm                                    x               7,5 cm 
 --- ---->    --------- = 0,94             --- ---->    --------- = 0,94      
  y        8cm                      y        8cm 
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Rf 3 Te verd calent:    Rf 3 Te blanc calent: 
 
  x       7,5cm                                     x              7,5 cm 
 --- ---->    --------- = 0,94             --- ---->    --------- = 0,94      
  y        8cm                      y        8cm 
  
 
 Rf3 Te vermell:               Rf 3 Te vermell calent: 
 
  x      7,5cm                                      x               7,5cm 
 --- ---->    --------- = 0,94             --- ---->    --------- = 0,94      
  y        8cm                      y        8cm 
   
 
Rf3 Te negre:     Rf3 Te negre calent: 
 
   
  x       7,5cm                                     x              7,5cm 
 --- ---->    --------- = 0,94             --- ---->    --------- = 0,94      
  y        8cm                      y        8cm 
  
 
Rf3: quercetina: 
 
              x        7,7cm                                    
 --- ---->     --------- = 0,96              
  y         8cm     
 
 
Placa C: 
 
              x         7cm                                    
 --- ---->     --------- = 0,93              
  y        7,5cm 
 
 
PLACA A  
254nm     

PLACA B  
254 nm         

PLACA C     
 254 nm       

 RF1 RF2 RF3   RF1 RF2 RF3   RF1 RF2 RF3 

MOSTRES     MOSTRES     MOSTRES    

Te verd 20ºC 0,00 0,41 0,96  Te verd 20ºC 0,56 0,84 0,94  Te verd 20ºC - - - 

Te verd 50ºC 0,00 0,41 0,96  Te verd 50ºC 0,56 0,84 0,94  Te verd 50ºC - - - 

Te blanc 20ºC 0,00 0,41 0,96  Te blanc 20ºC 0,56 0,84 0,94  Te blanc 20ºC - - - 

Te verd 50ºC 0,00 0,41 0,96  Te verd 50ºC 0,56 0,84 0,94  Te verd 50ºC - - - 

Te vermell 20ºC 0,00 0,41 0,96  Te vermell 20ºC 0,56 0,84 0,94  Te vermell 20ºC - - - 

Te verd 50ºC 0,00 0,41 0,96  Te verd 50ºC 0,56 0,84 0,94  Te verd 50ºC - - - 

Te negre 20ºC 0,00 0,41 0,96  Te negre 20ºC 0,56 0,84 0,94  Te negre 20ºC - - - 

Te verd 50ºC 0,00 0,41 0,96  Te verd 50ºC 0,56 0,84 0,94  Te verd 50ºC - - - 

Quercetina - - 0,96  Quercetina - - 0,96  Quercetina 0.93 - - 

Crataegutt 1 0,00 - -  Crataegutt 1 - - -  Crataegutt 1 - - - 

Crataegutt 2 0,00 - -  Crataegutt 2 - - -  Crataegutt 2 - - - 

Crataegutt 3 0,00 - -  Crataegutt 3 -  -  -    Crataegutt 3 -   - -  
 

Taula 2. Valors rf per les plaques CCF 
 

 
 
INCIDÈNCIES DURANT EL PROCEDIMENT: 
 
Els Rf dels tes i de Crataegutt no s’han pogut calcular i tampoc els de les plaques observades 
amb llum 365nm, perquè es va fondre. 
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GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
Vam llençar els eluients a la garrafa de dissolucions aquoses orgàniques. 
 
RELACIÓ DE LES FRASES R I S I DELS PICTOGRAMES DE SEGURETAT: 
 
ACETAT D’ ETIL:     ISOPROPANOL:    
 
R:11-36-66-67      R:11-41-67 
S: (2- ) 16-26-33     S:(2-)7-16-24-26-39 
                                                                       
 

                                      
  (INFLAMABLE)       (IRRITANT)                             (INFLAMABLE)       (IRRITANT)       
 
                          
 
ÀCID FÒRMIC:                ÀCID ACÈTIC: 
 
R:35                 R:10-35 
S: (1/2-)23-26-45               S:2-23-26     
    

              
    (CORROSIU)                      (CORROSIU) 
 
 
 
ETILMETILCETONA: 
 
R:11-36-66-67 
S: (2-)9-16 
 

 
   (INFLAMABLE)         (IRRITANT)  
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9.2.3 DETERMINACIÓ DEL GRUP FUNCIONAL DELS FLAVONOIDES 
“PROVA DE SHINODA” 

 
Data inici: 08-05-08                                                                              Data fi: 09-05-08 
 
OBJECTIU: 

L’objectiu d’aquesta pràctica, és observar el grup funcional dels flavonoides presents a la 
dissolució etanòlica mitjançant una reacció de coloració. 

FONAMENT TEÒRIC: 

Els flavonoides posseeixen diverses activitats farmacològiques: contra la fragilitat capil·lar, 
contra els dilatadors arterials, antiespasmolítica, antihepatotòxica, colerètica, estrògena, 
diurètica, antimicrobiana, fungitòxica, antioxidants, edulcorants, entre unes altres. Els 
flavonoides es generen per la ruta metabòlica del shikimat i del acetatomalonat, la ruta del 
shikimat, origina els fenilpropanoides, els quals a traves de la ruta del acetat malonat es 
transforma en flavonoides.  

Actualment es coneixen mes de 10 nuclis bàsics, per als flavonoides, aquests tenen un 
sistema C6-C3-C6. Existeixen moltes tècniques per a la identificació dels flavonoides entre 
elles es troben les reaccions de coloració i precipitació, espectrofotometría ultraviolada, 
espectrofotometría infraroja, espectrofotometría de masses, difracció de RAJOS X, i 
ressonància magnètica nuclear. 

Les reaccions de coloració poden usar-se també per a evidenciar la presència de flavonoides, 
una de les més específiques és de la Reacció de Shinoda, de la qual resulten coloracions 
característiques segons el tipus de nucli dels flavonoides.[27] 

Coloració dels flavonoides enfront de la reacció de Shinoda:[28] 

 

Classe de 
flavonoide 

NaOH aquosa H2SO4 concentrat Mg-HCl 

Antocianines Blau o violeta Taronja-groguenc Vermell (que passa a rosat) 
Flavones Groc Groc a taronja Groc a vermell 
Flavonols Groc a taronja Groc a taronja Vermell a violeta 

Taula 3. Resultats de coloració per la prova de Shinoda 

Com característiques generals s'observen: la solubilitat en solucionis polars, el seu caràcter 
fenòlic i la intensa absorció en la regió ultraviolada i visible, de l'espectre a causa de la 
presència de sistemes aromàtics conjugats. Els flavonoides posseeixen espectres amb 
intenses absorcions en l'espectre ultraviolat, es poden distingir dues bandes principals: banda 
II (240 – 285 nm.) i la banda I (300 – 550 nm.).[27] 

MATERIAL UTILITZAT: 
 

• 1 Gradeta per a tubs d’ assaig 
• 10 tubs d’assaig. 
• 8 pipetes de 1mL 
• 1 pipeta Pasteur. 
• 1 espàtula. 
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REACTIUS UTILITZATS: 
 

• Àcid clorhídric concentrat 37%; HCl; M=36,46 g/mol 
• Virutes de magnesi; Mg; M=24,31 g/mol 
• Àcid sulfúric concentrat 96%; H2SO4; M=98,08 g/mol 
• Hidròxid de sodi 0,1M; (Solució valorada); NaOH; M=40 g/mol 
• Quercetina, patró; C15H10O7; M= 302 g/mol   
• Extractes de te negre, verd, vermell i blanc extrets amb etanol a 20ºC. 
• Extractes de te negre, verd, vermell i blanc extrets amb etanol a 50ºC. 
 

NORMES DE SEGURETAT: 
 

• Hem dut la bata posada i cordada en tot moment. 
• Hem dut les ulleres de protecció posades en tot moment. 
• A l’hora d’afegir els àcids als tubs d’assaig, ho hem fet a la campana i amb els guants 

especials per a àcids posats en tot moment. 
• A l’hora d’afegir les virutes de magnesi, inflamables, ho hem fet a la campana. 

 
ESQUEMA DEL PROCEDIMENT: 
 
 
 

1. PROVA DE LA GOTA AMB Mg-HCl: 
 
   Col·locar 2ml de cada extracte de te en diferents tubs d’assaig i afegir 2 o 3    
   virutes de magnesi i unes gotes HCl concentrat per les parets del tub.       

   
  Observar canvi de coloració: 

 
• Vermell-violeta presencia de flavonoides. 
• Taronja presencia de flavones. 
• Vermell presencia de flavonols. 

 
 
 

2. PROVA DE LA GOTA AMB NaOH AQUOSA: 
 
     
  Col·locar 2ml de cada extracte de te en diferents tubs d’assaig i afegir NaOH   
  aquosa per les parets del tub.  
 

 Observar canvi de coloració: 
 

• Blau o violeta presencia d’antocianines. 
• Groc presencia de flavones. 
• Groc-taronja presencia de flavonols. 

 
 
 

3. PROVA DE LA GOTA AMB H2SO4 CONCENTRAT: 
 
  Col·locar 2ml de cada extracte de te en diferents tubs d’assaig i afegir H2SO4    
  concentrat per les parets del tub.  
 
           Observar canvi de coloració:      
 

• Taronja-groguenc presencia d’antocianines. 
• Groc-taronja presencia de flavones. 
• Groc-taronja presencia de flavonols. 
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CÀLCULS INICIALS: 
 
En aquesta pràctica, no hi ha cap càlcul inicial. 
 
 
RESULTATS EXPERIMENTALS: 
 
 

Fig.49 Prova NaOH 0.1M, Crataegutt, te blanc, te verd, te vermell, te negre (20ºC) 
 
En aquesta imatge, podem observar els resultats de la prova de la gota utilitzant NaOH 
aquosa, 0,1M, en les mostres de te extretes amb etanol a 20ºC. Podem dir que els quatre tes 
han donat un resultat positiu ja que a aparegut una coloració de groc a taronja la qual cosa 
ens indica que es tracta d’un flavonol. Pel que es refereix a la mostra de CRAETEGUTT, podem 
dir que també és positiva perquè a aparegut una coloració de groc a taronja. 
 
 

 Fig.50 Prova NaOH 0.1M, Crataegutt, te blanc, te verd, te vermell, te negre (50ºC) 
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En aquesta altre imatge, podem veure els mateixos resultats per a les quatre mostres de te i 
de crataegutt, (en aquest hi ha mes concentració).   
 

 Fig.51 Prova H2SO4 concentrat, te blanc, te verd, te vermell, te negre i crataegutt (20ºC) 
 

Aquí podem observar els resultats de la prova de la gota utilitzant H2SO4 concentrat en les 
mostres de te extretes amb etanol a 20ºC. Podem dir que els quatre tes han donat un resultat 
positiu ja que a aparegut una coloració de groc a taronja la qual cosa ens indica que es tracta 
d’un flavonol/flavona, però hem de dir que la coloració no és molt forta sinó que és dèbil. Pel 
que es refereix a la mostra de CRAETEGUTT, podem dir que també és positiva perquè a 
aparegut una coloració de groc a taronja. 
 

 Fig.52 Prova H2SO4 concentrat, te blanc, te verd, te vermell, te negre i crataegutt (50ºC) 
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En aquesta altre imatge, podem veure els mateixos resultats per a les quatre mostres de te i 
crataegutt.   
 
 

 
Fig.53 Prova Hcl + Mg , te blanc, te verd, te vermell, te negre i crataegutt (20ºC) 

 
Aquí podem observar els resultats de la prova de la gota utilitzant HCl concentrat i virutes de 
magnesi en les mostres de te extretes amb etanol a 20ºC. Podem dir que els quatre tes han 
donat un resultat positiu ja que a aparegut una coloració de groc a taronja la qual cosa ens 
indica que hi ha presència de flavones, però hem de dir que la coloració no és molt forta sinó 
que és dèbil. Pel que es refereix a la mostra de CRAETEGUTT, podem dir que també és 
positiva perquè a aparegut una coloració de groc a taronja. 
 

 Fig.54 Prova Hcl + Mg , te blanc, te verd, te vermell, te negre i crataegutt (20ºC) 
 
En aquesta altre imatge, podem veure els mateixos resultats per a les quatre mostres de te, 
però en aquest cas es tracta de les mostres de te extretes amb etanol a 50ºC.   
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Fig.55 Blanc de Quercetina, Q. amb NaOH, Q. Amb Mg i Hcl, Q. Amb H2SO4 

 
 
CÀLCULS FINALS: 
 
En aquesta pràctica, no hi ha cap càlcul final. 
 
INCIDÈNCIES DURANT EL PROCEDIMENT: 
 
Les figures 51 i 53 són les mateixes 
Les figures 52 i 54 són les mateixes. 
Hem col·locat les mateixes figures perquè tant per un procediment com per l’altre els reultats 
són els mateixos. 
 
GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
Dissolucions aquoses orgàniques bàsiques i  àcides segons el ph observat amb un paper 
tornassol. 
 
RELACIÓ DE LES FRASES R IS I DELS PICTOGRAMES DE SEGURETAT: 
 
 
ÀCID CLORHÍDRIC:   VIRUTES DE MAGNESI: 
 
R: 23-35      
S: (1/2- ) 9-26-36/37/39-45 
 

   
   (TÒXIC)  (CORROSIU)    (FLAMABLE) 
 
ÀCID SULFÚRIC:   HIDRÒXID DE SODI:                      QUERCETINA: 
 
 
R: 35     R: 35 
S: (1/2- ) 26-30-45   S: (1/2- ) 26-37/39-45  
 

                      
 (CORROSIU)                                             (CORROSIU)                        (TÒXIC) 
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9.3 ANÀLISI QUANTITATIU 
 
9.3.1 DETECCIÓ PER ESPECTOFOTOMETRIA UV-VIS, (FLAVONOIDES TOTALS) 

Data inici: 08-05-08                                                                             Data fi: 13-05-08 

OBJECTIU: 
 
L’ objectiu d’aquesta pràctica és la determinació dels flavonoides totals expressats com a 
quercetina dels extractes etanòlics dels tes i mostres comercials mitjançant una prova 
d’espectrofotometria.  

 
FONAMENT TEÒRIC: 
 
Els flavonoides es troben present en totes les parts de la planta, algunes classes es troben 
més àmpliament distribuïdes que unes altres, sent més comunes les flavones i flavonols i més 
restringits en la seva ocurrència les isoflavones, les chalcones i aurones. 
Com característiques generals d’aquests compostos hem d’assenyalar la seva solubilitat en 
aigua i etanol, el seu caràcter fenòlic i la seva intensa absorció en la regió ultraviolada i visible 
de l’espectre a causa de la presència de sistemes aromàtics conjugats. Una classificació 
preliminar del tipus de flavonoide en un extracte de planta, pot fer-se basat inicialment en un 
estudi de les seves propietats de solubilitat i de comportament davant reaccions de color; això, 
seguit per un examen cromatogràfic directament de l’extracte i/o de l’extracte hidrolitzat.[29] 

 
La espectrofotometria és un mètode analític que utilitza els efectes de la interacció de les 
radiacions electromagnètiques amb la matèria (àtoms i molècules) per mesurar l’absorció o la 
transmissió de llum per les substàncies.  
Es refereix als mètodes, quantitatius, d’anàlisi química que utilitzen la llum per mesurar la 
concentració de les substàncies químiques. Es coneixen com mètodes espectrofotomètrics , 
segons sigui la radiació utilitzada, com espectrofotometria d’absorció visible (colorimetria), 
ultraviolada, infraroja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.56 Radiació utilitzada, com espectrofotometría d’absorció visible (colorimetria), ultraviolada, infraroja. 
 
 
Per a l’assaig quantitatiu és usual desenvolupar-lo  per espectrofotometria UV – visible 
utilitzant reactiu de desplaçament per a la determinació de flavonoides totals expressats com 
a quercetina. 
 
Els flavonoides son solubles en solucions alcalines donant una coloració groguenca que causa 
fluorescenciarmats específics per a flavones i flavanoles (3,5-hidroxiflavonas i 3,5- 
hidroxiflavonoles).[30] 
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Fig.57 Estructura de les flavones i flavonols 

 
REFERÈNCIES:       
 
                           
                                                                    Camamilla                             Api    
                                                          
   Flavonoides totals                                          0,0412                              5,574 
   Expressats com quercetina(mg/g) 
 
 
                                                      Fig.58 Quadre comparatiu entre la camamille i l’api 
 
Els espectres UV dels flavonoides en etanol presenten bandes característiques degudes als 
sistemes conjugats dels anells aromàtics. 
Les flavones i flavonoles mostren dues bandes definides: La banda I, de major longitud d’ona 
en el rang 300-390 nm associada amb la funcionalitat cinamoíl, i la banda II, 250-280 nm 
deguda a l’anell aromàtic A (funcionalitat benzoïl). La posició de la banda I depèn del tipus de 
flavonoide: les flavones la mostren en 310-350 nm, els flavonols 3-O-substituïts en 330-360 
nm, i els flavonols en 350-385 nm. La presència de hidroxils fenòlics en diferents posicions de 
la molècula poden ser estudiats per el comportament de l’espectre UV etanòlic a l'afegir-li 
reactius de desplaçament:  acetat de sodi/K, clorur d’alumini (AlCl3)/AlNO3 amb i sense HCl, 
àcid bòric (H3BO3).  
El KOAc és una base més feble  i ionitza solament els hidroxils fenòlics mes àcids: 3, 4' i 7. La 
ionització del hidroxil en 7 afecta la banda II.[31] 
 
MATERIAL UTILITZAT: 
 

• Sabateta, (per pesar la quercetina) 
• Balança ±0.0001g 
• Agitador magnètic 
• Micropipeta 10μL-100 μL 
• Matrassos aforats 10ml 
• Pipeta de 20ml 
• Frasquets àmbar 
• Placa calefactora 
• Pipetes Pasteur 
• Gots de precipitat de 100ml. 
• Pipeta de 1 ml. 
• Proveta 100ml 
• Espectrofotòmetre UV/VIS 85000 
• 2 matrassos aforats de 100ml 

 
 
REACTIUS UTILITZATS:  
 

• Extractes etanòlics de te (prèviament preparats) 
• Extractes etanòlics de mostres comercials CRATAEGUTT 
• Aigua destil·lada 
• Etanol 80% 
• nitrat d’alumini al 10% p/v, M: 
• Acetat de potassi 1M, M:98.14g/mol. 
• Quercetina Patró. 
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CÀLCULS INICIALS: 
 
Preparació del Nitrat d’alumini al 10% V/V: 
 
Pesem 10ml de nitrat d’alumini en un got de precipitats i afegim aigua destil·lada fins 
completar els 100ml, els passem a un frasquet àmbar. 
 
Preparació del acetat de potassi 1M: 

Pesem 9.8g d’acetat de potassi i els dissolem en 50ml d’aigua destil·lada. Aforem a 100ml en 
un matràs aforat i els passem a un frasquet àmbar.  

                                              1 mol      98,14g 
100ml de dissolució AcOK 1M x -------- x -------- = 9,8g AcOK. 
                                              1000ml     1 mol 
 
Preparació del etanol 80%: 

Pesem aproximadament uns 83ml d’etanol 96% en una proveta i afegim aigua destil·lada fins 
completar els 100ml, els passem a un frasquet àmbar. 

96% ---------  100        x= 83ml 
 
80% ---------     x 
 
 
ESQUEMA DEL PROCEDIMENT: 

CORBA DE CALIBRACIÓ: 

 
Pesar 2,7mg de quercetina en una sabateta i dissoldre’ls amb etanol 80%. 
 
 
 
Passar la dissolució a un matràs aforat de 10ml i aforar amb etanol de 80%.  
 

 
 

 
 
 
 

 

   
 
 
          700 μl.                      350 μl.                        175 μl.                       100 μl.  

  
 
 
 
 
 
 

 
Afegir en cadascun uns 200 μl d’acetat de potassi 1M i 200 μl de nitrat d’alumini al 10% i 
aforar amb etanol de 80%. 
Llegir cascuna a 415 nm i elaborar la corba de calibració estàndard. 
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PREPARACIÓ DE LES MOSTRES: 
 
En un matràs aforat de 10 ml afegir 100 μL de la mostra “extracte etanòlic”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afegir,  200 μL de solució d’acetat de potassi 1M i 200 μL de nitrat d’alumini al 10%. 
 
 
 
Aforar amb etanol de 80%. 
 
 
 
Deixar en repòs 40 minuts i llegir a 415nm. (fer per triplicat). 
 

 
 
        Fig.59 Mostres en repòs durant 40 min. 
 
Per preparar el blanc substituïm els 100μL de la mostra per aigua destil·lada i afegim la resta 
a les mateixes concentracions que en les mostres. 
 
RESULTATS EXPERIMENTALS: 
 

PATRÓ  QUERCETINA   
   

NOM ABS nm CONCENTRACIO  mg 
Dissolució 100μl 0,2358 0,0270 
Dissolució 175μl 0,4194 0,0472 
Dissolució 350μl 0,8131 0,0945 
Dissolució 700μl 1,7873 0,1890 

Taula 4. Resultats absorbància, concentració dels patrons. 
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Recta de calibració
y = 95,813x - 0,0429

R2 = 0,9977
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A
B
S

 r = 0,9988

 
Gràfica 1. Recta de Calibració del patró de Quercitina 

 
 

RESULTAT MOSTRES   
   

NOM ABS nm CONCENTRACIÓ mg 
Te blanc 50ºC 1 0,7152 0,0791 
Te blanc 50ºC 2 0,6096 0,0682 
Te blanc 50ºC 3 0,6767 0,0751 
Te blanc 20ºC 1 0,6319 0,0705 
Te blanc 20ºC 2 0,6318 0,0705 
Te blanc 20ºC 3 0,5880 0,0659 
Te verd 50ºC 1 1,4098 0,1515 
Te verd 50ºC 2 1,1817 0,1277 
Te verd 50ºC 3 1,3522 0,1455 
Te verd 20ºC 1 1,4495 0,1556 
Te verd 20ºC 2 1,2169 0,1314 
Te verd 20ºC 3 1,2791 0,1379 
Te vermell  50ºC 1 0,9733 0,1060 
Te vermell  50ºC 2 1,1882 0,1284 
Te vermell  50ºC 3 1,2160 0,1313 
Te vermell  20ºC 1 1,0882 0,1180 
Te vermell  20ºC 2 1,1071 0,1200 
Te vermell  20ºC 3 1,1177 0,1211 
Te negre  50ºC 1 0,4053 0,0469 
Te negre  50ºC 2 0,3665 0,0428 
Te negre  50ºC 3 0,3871 0,0450 
Te negre  20ºC 1 0,3725 0,0435 
Te negre  20ºC 2 0,3968 0,0460 
Te negre  20ºC 3 0,3920 0,0455 
Crataegutt vell 1 1,6018 0,1715 
Crataegutt vell 2 1,8002 0,1921 
Crataegutt vell 3 1,3620 0,1465 
Crataegutt  nou 1 1,8628 0,1986 
Crataegutt  nou 2 1,9051 0,2031 
Crataegutt  nou 3 1,9322 0,2059 
Crataegutt + nou 1 2,3816 0,2527 
Crataegutt + nou 2 2,5286 0,2680 
Crataegutt + nou 3 2,5281 0,2679 

Taula 5. Resultats experimentals absorbància, concentració 
 
CÀLCULS FINALS: 
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NOM mg/ml Dilució conc.( mg/ml) mare Volum dissolució / g mostra mg equiv. Quercetina/ g mostra  

Te blanc 50ºC 1 0,0079 10ml / 0,10ml 0,79 100ml / 15g 5,27 

Te blanc 50ºC 2 0,0068 10ml / 0,10ml 0,68 100ml / 15g 4,55 

Te blanc 50ºC 3 0,0075 10ml / 0,10ml 0,75 100ml / 15g 5,01 

Te blanc 20ºC 1 0,0071 10ml / 0,10ml 0,71 100ml / 15g 4,70 

Te blanc 20ºC 2 0,0071 10ml / 0,10ml 0,71 100ml / 15g 4,70 

Te blanc 20ºC 3 0,0066 10ml / 0,10ml 0,66 100ml / 15g 4,39 

Te verd 50ºC 1 0,0152 10ml / 0,10ml 1,52 100ml / 30g 5,05 

Te verd 50ºC 2 0,0128 10ml / 0,10ml 1,28 100ml / 30g 4,26 

Te verd 50ºC 3 0,0146 10ml / 0,10ml 1,46 100ml / 30g 4,85 

Te verd 20ºC 1 0,0156 10ml / 0,10ml 1,56 100ml / 30g 5,19 

Te verd 20ºC 2 0,0131 10ml / 0,10ml 1,31 100ml / 30g 4,38 

Te verd 20ºC 3 0,0138 10ml / 0,10ml 1,38 100ml / 30g 4,60 

Te vermell  50ºC 1 0,0106 10ml / 0,10ml 1,06 100ml / 30g 3,53 

Te vermell  50ºC 2 0,0128 10ml / 0,10ml 1,28 100ml / 30g 4,28 

Te vermell  50ºC 3 0,0131 10ml / 0,10ml 1,31 100ml / 30g 4,38 

Te vermell  20ºC 1 0,0118 10ml / 0,10ml 1,18 100ml / 30g 3,93 

Te vermell  20ºC 2 0,0120 10ml / 0,10ml 1,20 100ml / 30g 4,00 

Te vermell  20ºC 3 0,0121 10ml / 0,10ml 1,21 100ml / 30g 4,04 

Te negre  50ºC 1 0,0047 10ml / 0,10ml 0,47 100ml / 30g 1,56 

Te negre  50ºC 2 0,0043 10ml / 0,10ml 0,43 100ml / 30g 1,43 

Te negre  50ºC 3 0,0045 10ml / 0,10ml 0,45 100ml / 30g 1,50 

Te negre  20ºC 1 0,0044 10ml / 0,10ml 0,44 100ml / 30g 1,45 

Te negre  20ºC 2 0,0046 10ml / 0,10ml 0,46 100ml / 30g 1,53 

Te negre  20ºC 3 0,0046 10ml / 0,10ml 0,46 100ml / 30g 1,52 

Crataegutt vell 1 0,0172 10ml / 0,10ml 1,72   

Crataegutt vell 2 0,0192 10ml / 0,10ml 1,92   

Crataegutt vell 3 0,0147 10ml / 0,10ml 1,47   

Crataegutt  nou 1 0,0199 10ml / 0,10ml 1,99   

Crataegutt  nou 2 0,0203 10ml / 0,10ml 2,03   

Crataegutt  nou 3 0,0206 10ml / 0,10ml 2,06   

Crataegutt + nou 1 0,0253 10ml / 0,10ml 2,53   

Crataegutt + nou 2 0,0268 10ml / 0,10ml 2,68   

Crataegutt + nou 3 0,0268 10ml / 0,10ml 2,68   

Taula 6. Càlculs finals 1
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NOM mg eqv. Querc.  Q Dixon 90%  T Stud. Mitja Arit. Error R (xi-X)2 S Inrerv. Con R. F. mg eqv. Querc  Valors int 

 g mostra q Teòrica (94)       g mostra   
Te blanc 50ºC 1 5,27 0,63 4,30 4,94 0,07 0,11 0,260 0,65  4,94 ± 0,65 4,30 5,59 
Te blanc 50ºC 2 4,55   4,30   0,08 0,16      
Te blanc 50ºC 3 5,01   4,30   0,01 0,00      
Te blanc 20ºC 1 4,70 1,00 12,70 4,70 0,00 0,00 0,000 0,00 4,70 ± 0,00 4,70 
Te blanc 20ºC 2 4,70  12,70  0,00 0,00      
Te blanc 20ºC 3 4,39           
Te verd 50ºC 1 5,05 0,25 4,30 4,72 0,07 0,11 0,292 0,72 4,72 ± 0,72 3,99 5,44 
Te verd 50ºC 2 4,26   4,30   0,10 0,21      
Te verd 50ºC 3 4,85   4,30   0,03 0,02      
Te verd 20ºC 1 5,19 0,73 4,30 4,72 0,10 0,22 0,295 0,73 4,72 ± 0,73 3,99 5,45 
Te verd 20ºC 2 4,38  4,30  0,07 0,12      
Te verd 20ºC 3 4,60  4,30  0,03 0,02      
Te vermell  50ºC 1 3,53 0,89 4,30 4,06 0,13 0,28 0,326 0,81 4,06 ± 0,81 3,25 4,87 
Te vermell  50ºC 2 4,28   4,30   0,05 0,05      
Te vermell  50ºC 3 4,38   4,30   0,08 0,10      
Te vermell  20ºC 1 3,93 0,65 4,30 3,99 0,01 0,00 0,037 0,09 3,99 ± 0,09 3,90 4,08 
Te vermell  20ºC 2 4,00  4,30  0,00 0,00      
Te vermell  20ºC 3 4,04  4,30  0,01 0,00      
Te negre  50ºC 1 1,56 1,00 12,70 1,53 0,02 0,00 0,045 0,40 1,53 ± 0,40 1,13 1,93 
Te negre  50ºC 2 1,43                
Te negre  50ºC 3 1,50   12,70   0,02 0,00      
Te negre  20ºC 1 1,45 0,80 4,30 1,50 0,03 0,00 0,031 0,08 1,50 ± 0,08 1,42 1,58 
Te negre  20ºC 2 1,53  4,30  0,02 0,00      
Te negre  20ºC 3 1,52  4,30  0,01 0,00      
            
 mg equiv. Querc.         R. final    
 ml mostra        mg Querc/ ml mostra   
Crataegutt vell 1 1,72 0,55 4,30 1,70 0,01 0,00 0,161 0,40 1,70 ± 0,40 1,30 2,10 
Crataegutt vell 2 1,92   4,30   0,13 0,05      
Crataegutt vell 3 1,47   4,30   0,14 0,06      
Crataegutt  nou 1 1,99 0,62 4,30 2,03 0,02 0,00 0,026 0,06 2,03 ± 0,06 1,96 2,09 
Crataegutt  nou 2 2,03  4,30  0,00 0,00      
Crataegutt  nou 3 2,06  4,30  0,02 0,00      
Crataegutt + nou 1 2,53 1,00   2,68     0,001 0,00 2,68 ± 0,00 2,68 
Crataegutt + nou 2 2,68   12,70   0,00 0,00      
Crataegutt + nou 3 2,68   12,70   0,00 0,00      

 Taula 7. Càlculs finals 2
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INCIDÈNCIES DURANT EL PROCEDIMENT: 
 
Tenim en compte pels càlculs que el te blanc es va fer amb 15g de mostra i no amb 30g. 
 
 
GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
Els residus eren bàsics i es van llençar al bidó de solucions aquoses bàsiques. 
 
 
NORMES DE SEGURETAT: 
 

• Dur la bata posada i cordada en tot moment. 
• Dur les ulleres de protecció posades en tot moment. 

 
 
RELACIÓ DE LES FRASES R I S I DELS PICTOGRAMES DE SEGURETAT: 
 
 
ETANOL:      NITRAT D’ALUMINI: 
 
R: 11       R: 8-36/38 
S: (2-)7-16      S: 17 
 

        
  (INFLAMABLE)                                                                   (IRRITANT)          (COMBURENT) 
 
 
 
 
ACETAT DE POTASSI:                  QUERCETINA: 
 
 

      
     (IRRITANT)          (NOCIU)                        (TÒXIC) 
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10. GRÀFIQUES COMPARATIVES 
 

 

Te blanc  20ºC i Te blanc  50ºC

Te blanc 20ºC
74%

Te blanc 50ºC
26%

 
Gràfica 2. Comparativa dels temps (s) en % de la reducció del permanganat 

 
 

Te verd  20ºC i Te verd  50ºC

Te Verd 20ºC
64%

Te Verd 50ºC
36%

 
 

Gràfica 3. Comparativa dels temps (s) en % de la reducció del permanganat 
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Te negre 20ºC i Te negre 50ºC

Te negre 20ºC
63%

Te negre 50ºC
37%

 
 

Gràfica 4. Comparativa dels temps (s) en % de la reducció del permanganat 
 
 
 

Te vermell 20ºC i Te vermell 50ºC

Te vermell 20ºC
53%

Te vermell 50ºC
47%

 
 

Gràfica 5.  Comparativa dels temps (s) en % de la reducció del permanganat 
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Tes  a 20ºC

Te Verd 20ºC

Te blanc 20ºC

Te negre 20ºC

Te vermell 
20ºC

 
 

Gràfica 6. Comparativa dels temps (s), de la reducció del permanganat 
 

 
 
 

Tes a 50ºC

Te Verd 50ºC

Te blanc 50ºC

Te negre 50ºC

Te vermell 
50ºC

 
Gràfica 7.  Comparativa dels temps (s), de la reducció del permanganat 
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Tes a 20ºC i 50ºC i mostres Crataegutt

Te Verd 20ºC

Te blanc 20ºC

Te negre 20ºC

Te vermell 20ºC

CRATAEGUTT 1

CRATAEGUTT 2

CRATAEGUTT 3

Te Verd 50ºC

Te blanc 50ºC

Te negre 50ºC

Te vermell 50ºC

 
Gràfica 8.  Comparativa dels temps (s), de la reducció del permanganat 

 
 
 
 

Crataegutt 1, 2 i 3

CRATAEGUTT 2

CRATAEGUTT 3

CRATAEGUTT 1

 
 

Gràfica 9.  Comparativa dels temps (s), de la reducció del permanganat 
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Dispersió de les mostres
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Te blanc 50ºC Te  blanc 20ºC Te verd 50ºC Te verd 20ºC
Te vermell 50º Te vermell 20ºC Te negre 50ºC Te negre 20ºC
Crataegutt vell Crataegutt nou Crataegutt més nou

 
Gràfica 10. Dispersió de les concentracions en mg equiv. Quercetina /ml mostra 

 
 

Te blanc
50ºC 

Te blanc
20ºC 

Te verd
50ºC 

Te verd
20ºC 

Te
vermell 
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Te
vermell 
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Te negre 
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Te negre 
20ºC 

1,501,53

3,994,06

4,724,724,70
4,94

mg equiv. quercetina / g mostra

Comparativa entre les concentracions dels tes

 
Gràfica 11. Comparativa de les concentracions en mg equiv. Quercetina /g mostra  

 
 

Te blanc 50ºC Te verd 50ºC Te vermell  50ºC Te negre  50ºC 

1,53

4,06

4,72
4,94

mg equiv. quercetina / g mostra

Comparativa entre les concentracions dels tes

 
Gràfica 12. Comparativa de les concentracions en mg equiv. Quercetina /g mostra  
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Te blanc 20ºC Te verd 20ºC Te vermell  20ºC Te negre  20ºC 

1,50

3,99

4,724,70

mg equiv. quercetina / g mostra

Comparativa entre les concentracions dels tes

 
Gràfica 13. Comparativa de les concentracions en mg equiv. Quercetina /g mostra  

 
 

Crataegutt vell Crataegutt  nou Crataegutt + nou

2,68

2,03

1,70

mg equiv. quercetina / ml mostra

Comparativa entre les concentracions dels tes

 
Gràfica 14. Comparativa de les concentracions en mg equiv. Quercetina /ml mostra 

 
 

T
e
 b

la
n
c 

5
0
ºC

 

T
e
 b

la
n
c 

2
0
ºC

 

T
e
 v

e
rd

 5
0
ºC

 

T
e
 v

e
rd

 2
0
ºC

 

T
e
 v

e
rm

e
ll
  
5
0
ºC

 

T
e
 v

e
rm

e
ll
  
2
0
ºC

T
e
 n

e
g
re

  
5
0
ºC

 

T
e
 n

e
g
re

  
2
0
ºC

 

C
ra

ta
e
g
u
tt

 v
e
ll

C
ra

ta
e
g
u
tt

  
n
o
u
 

C
ra

ta
e
g
u
tt

 +
 n

o
u

2,68

2,03

1,7

0,450,46

1,201,22
1,421,421,411,48

mg equiv. quercetina / ml mostra

Comparativa entre les concentracions dels tes i mostres 
comercials

 
Gràfica 15. Comparativa de les concentracions en mg equiv. Quercetina /g mostra dels tes 
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11. CONCLUSIONS 
 
 

 El resultat de la oxidació ha estat com esperàvem ja que la solució àcida de 
permanganat ha sigut reduïda a Mn2+ ja que el color lila de permanganat desapareixia 
amb el temps. Tal cosa que ens indica que hi ha hagut una oxidació perquè s’ha reduït. 
El que confirma que els flavonoides són molt antioxidants, és a dir, tenen la capacitat 
de reduir radicals lliures i quelar metalls, impedint les reaccions catalitzadores i la 
oxidació.  

  
  

 També podem dir que a la vista dels resultats (Gràfica 8), el te blanc és el que més 
propietats antioxidants té ja que és el que triga menys temps en reduir la solució àcida 
de permanganat a Mn2+ i el te que té menys propietats antioxidants és el te negre ja 
que aquest sofreix durant el seu procés de fabricació una fermentació que afecta en la 
concentració i en el seu poder antioxidant.  

 
 El Crataegutt trigava poc temps (Gràfica 8) i es el que més poder antioxidant té degut 

a la seva concentració en flavonoides.  
 

 Hem observat que els tes extrets amb etanol calent 50ºC tenen una diferència 
significativa en quant a la capacitat antioxidant. Hem apreciat que s’extreuen millor els 
flavonoides ja que el poder antioxidant es una mica per sobre dels extrets amb etanol 
20ºC. (Gràfica 2, Gràfica 3, Gràfica 4 i Gràfica 5). 

 
 S’han pogut detectar els grups Flavonols i Flavones en les mostres de tes extretes amb 

etanol a 20ºC i a 50ºC sense apreciar una gran diferencia en la coloració. 
 

 La mostra Crataegutt presenta una coloració molt intensa en front a la prova amb 
NaOH (fig.48) que indica molta presencia de flavonols. 

 
 La coloració que ens indica la presencia de flavonols afirma la teoria que els tes 

contenen quercetina, i el producte Crataegutt també. La prova amb la quercetina es 
positiva com es pot comprovar en la (fig.53). 

 
 En la pràctica de la CCF, podem dir varies coses. Una d’elles es que veient els resultats 

obtinguts, podem deduir diferents coses. Una d’elles és l’influencia dels eluients a 
l’hora de fer la ccf. De la placa A, podem dir que ha sigut el més ràpid en arribar al 
front del eluient ja que hem utilitzat dos dissolvents acetat d’etil i isopropanol, que són 
dos dissolvents que tenen una alta polaritat i que al treure la placa de la cubeta 
cromatogràfica hem pogut observar que les mostres han arribat fins al mateix nivell 
que la quercetina. De la placa B, podem dir que els eluients utilitzats són encara més 
polars que la resta i que per tant a l’hora de revelar la placa hem pogut veure que 
l’eluient a “arrossegat” més components, és a dir, a descomposat més la mostra, 
confirmant que els flavonoides son majoritàriament polars. 

 
 Podem observar més taques diferents de flavonoides en la placa B (fig.43), es degut a 

que en l’eluient hem afegit àcid fòrmic i àcid acètic, els flavonoides s’hidrolitzen i 
s’aconsegueix més separació. en canvi, de la placa C hem de dir que hem utilitzat un 
eluient de baixa polaritat i que això a provocat una pèssima separació. 

 
 Confirmem la presencia de flavonoides observant les taques blaves sobre fons groc a 
una llum de 254nm, ja que els flavonoides causen fluorescència.(fig.42) 

 
 Confirmem la presencia de flavonoides observant les taques grogues/verdoses a una 

llum de 365nm.(fig.43) 
 

 Confirmem la presencia de quercetina en els tes comparant les taques formades i el 
grau dels rf observats.(Taula 2). 
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 Les taques observades en (fig.43) son degudes a la clorofil·la, molt present en els tes, 

no s’ha observat en la mostra de Crataegutt. 
 

 El producte Crataegutt ens dóna molta presencia de flavonoides observats com ha 
taques verd/groguenques a 365nm, però la concentració de la mostra era massa gran 
per que es vegi prou be la separació entre taques.(fig.43) 

 
 Si es fessin RMN de les mostres podríem dir de quins flavonoides es tracten i també 

podríem afegir a la CCF diferents tipus de patrons per determinar els rf com hem fet 
amb la quercetina. 

 
 Les concentracions equivalents de quercetina en els tes han estat les esperades. El te 

negre es el que te menys concentracions de flavonoides expressats com a quercetina 
equivalent i el te blanc es el que més en té juntament amb el te verd. Aquests 
resultats coincideixen amb la bibliografia consultada ja que el te negre pateix una 
fermentació en la seva fabricació que degrada aquestes substancies i el te blanc i el te 
verd no (Gràfica 11).  

 
 Respecte al te vermell es pot dir que conte bastants flavonoides respecte al te negre 

però no arriba al volum per al te blanc i verd, degut també a una semifermentació. 
 

 El efecte del calor sobre els flavonoides que els degrada i facilita la oxidació no s’ha 
pogut demostrar ja que les mostres extretes amb etanol a 50ºC han donat valors per 
sobre dels que han estat extrets amb etanol a 20ºC (gràfica 11). Això ens demostra 
que a l’hora de prendre les infusions de te estem beneficiant-nos de una millor 
extracció i per tant consumim més flavonoides que si deixéssim el te amb aigua freda. 
Encara que no s’ha de deixar bullir l’aigua. 

 
 De les mostres analitzades de Crataegutt podem dir que les que havien estat obertes 

abans tenen una disminució de flavonoides de manera gradual respecte a la mostres 
més nova (gràfica 14) que ens du a la conclusió de que si que s’oxiden els flavonoides 
en contacte amb l’aire i en proporció al temps. 

 
 També s’observa una elevada concentració en les mostres comercials respecte als tes  

(gràfica 15) que es podria dir que quasi be es duplica la concentració. També hem de 
dir que hem expressat el resultat en mg/mL després d’haver multiplicat les mitges dels 
tes, mg/g pels grams de te i dividit entre 100. 
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Aplicacions medicinals de l’arç blanc, interaccions, efectes secundaris, dosatge: 

Arç blanc:  

L’arç és un membre de la família color de rosa i del gènere Crataegus. Les espècies el més 

comunament possible empleades de l’arç són laevigata de la C. (també conegut com 

oxyacantha de la C.) i monogyna de la C. Les formulacions herbàcies poden contenir una 

barreja d’aquestes espècies.  

Aplicacions i avantatges: En medicina herbàcia moderna, l’arç s’utilitza sobretot per a tractar 

l’atur cardíac congestiu (CHF). Altres usos clínics han inclòs la teràpia per a l’angina i malaltia 

de l’artèria coronària, hipertensió, i les arítmies cardíaques. Tradicionalment, l’arç s’ha 

considerat una herba “cardiotònica”. 

Farmacologia:  

L’arç diferencia de foxglove que no produeix els glucòsids cardioactius. Alguns dels 
components químics en arç inclouen procyanidins, els flavonoids (i.g., hyperoside, el vitexin- i 
acetyl-vitexin2 " - O-rhamnoside), el catechins, els saponins del triterpene, i les amines 
oligomeric i polimèrics. D’aquests, els procyanidins oligòmers (OPCs) i els flavonoides són 
més probable contribuir activitat farmacològica. En els estudis animals in vitro, els flavonoides 
inhibeixen l’activitat del phosphodiesterase (PDE). Conseqüentment, poden promoure les 
vasodilatacions i el flux coronari de la sang, disminuir resistència vascular, i augmentar ritme 
cardíac i contractilitat. La vasodilatacions poden ser a causa de la inhibició de PDE o al 
llançament de factors vasoactius endoteli-derivats, tals com òxid nítric. Els efectes inotròpics, 
no obstant això, apareixen estar sense relació a PDE o als efectes beta-sympathomimetic. In 
vitro, Crataegus inhibeix el ATPase de Na+/K+ en les cèl·lules del miocardi humanes, similars 
als glucòsids de la digital, conduint a una pujada del calci intracel·lular i de la força realçada 
de la contracció. En contrast amb altres drogues inotròpiques (i.g., digoxin, amrinone, 
milrinone, epinephrine), l’arç augmenta obstinació cardíaca perllongant la durada del 
potencial d’acció (similar a una classe antiarrítmica) i la recuperació delaying del canal del 
sodi (similar a una classe antiarrítmica). Altres inotropes escurcen el període refractari, i 
poden induir així arítmies. Els extractes estandarditzats de l’arç redueixen arítmies isquemia-
induïdes i marcadors de lesió isquémica en la majoria dels models animals. Un estudi recent, 
no obstant això, va demostrar un efecte proarrhythmic de l’arç. Encara que és inversemblant 
ser relacionat amb la seva activitat inotròpica, preparacions del flavonoidrich exhibeixi les 
característiques antioxidants i redueixi els paràmetres del peroxidation del lípid en els models 
animals del atherosclerosis. La fracció de OPC també té efectes antioxidants. Els components 
in vitro, diversos en arç han estat demostrats per a inhibir l’agregació de la plaqueta 
bloquejant síntesi del thromboxane A2, i per a estimular l’agregació de la plaqueta realçant 
síntesi del prostacyclin.  
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Assaigs clínics:  

L’arç s’ha estudiat sobretot en pacients amb CHF suau (sobretot classe de l’associació del cor 

de Nova York II) en almenys assaigs clínics de països europeus. Solament un estudi va ser 

publicat en la llengua anglesa, però s’han repassat i s’han resumit tots els estudis. Set 

d’aquests assaigs clínics eren controlats i tenien mesures similars del resultat; cinc van ser 

seleccionats a l’atzar i tots doblaven ser encegats. Sis  dels set eren placebo-controlats, i un 

va comparar l’extracte de l’arç al captopril, un inhibidor enzimàtic. Aquests assaigs controlats 

van contenir a 30-136 pacients cadascun, van durar 4-8 setmanes, i les dosis utilitzades dels 

productes estandarditzats de l’extracte de l’arç que s’estenien a partir del 160 a 900 mg/dia. 

Els resultats primaris de l’estudi eren el producte de la tarifa de la pressió (PRP) - el producte 

del ritme cardíac multiplicat per la pressió arterial sistòlica dividida per 100; tolerància de 

l’exercici segons l’amitat per una bicicleta ergomètrica; i símptomes subjectius (i.g., shortness 

de la respiració, del fatigability). Dels sis assaigs placebo-controlats, quatre de cinc van 

observar estadístiques millores significatives en el PRP, tres de quatre en tolerància de 

l’exercici, i cinc de sis en símptomes subjectius. Un placebocontrolled l’assaig que no va 

observar cap avantatge en PRP, treballa tolerància, o els símptomes tenien una durada de 

l’estudi de 4 setmanes, comparada a 8 setmanes per a la major part dels altres. Aquest estudi, 

no obstant això, va observar una millora significativa en la fracció de l’ejecció en el grup de 

l’arç. L’assaig que va comparar l’extracte de l’arç (900 mg/dia) a les dosis baixes del captopril 

(37.5 mg/dia) per 8 setmanes va observar significatives millores equivalents en tolerància del 

treball i la severitat de símptomes.  

Efectes nocius:  

L'arç es tolera molt bé. Els efectes i els mals de cap gastrointestinals suaus van ser divulgats 

en el < 2% de pacients en els assaigs clínics controlats. Un estudi de la vigilància va observar 

72 efectes secundaris en 1.3% de 3664 pacients amb CHF suau; 26 d'aquests apareixien ser 

relacionats amb l'ús de l'extracte. Els efectes secundaris mes comuns eren trastorn, 

palpitacions, mal de cap, i vertígens de l’estómac. El baixar suau però significatiu de la 

pressió arterial i del ritme cardíac també s'ha observat en alguns assaigs; això va poder haver 

estat una resposta apropiada a la teràpia en pacients de l'atur cardíac amb la hipertensió i la 

taquicàrdia inicials. 

Efectes secundaris i interaccions:  

L'extracte de l'arç pot reforçar l'acció del digoxin, però l'efecte no s'ha caracteritzat bé. 

Aquesta combinació va ser emprada per a disminuir un dosatge de glucòsids cardíacs. 

S’autoritza la supervisió propera si està utilitzada simultàniament amb digoxin, altres 

inotropes, i drogues antiarítmiques.  

Precaucions: L'arç ha barrejat efectes sobre l'agregació de la plaqueta in vitro; no obstant 

això, no hi ha informes d'efectes hematològic clínics, i no s'espera cap in vivo. No hi ha dades 

sobre seguretat durant embaràs o la lactància.  
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Preparacions i dosis: Els dos extractes emprats el més sovint possible en els assaigs clínics 

controlats europeus eren els W 1442 (Crataequtt) i el LI 132 (Fars). Crataegutt és un extracte 

de la fulla i de la flor a 18.75% OPCs. Fars està preparat de les fulles, de les flors, i de la baya 

i estandarditzat a 2.2% f1avonoids. Solament Crataegutt es posa en els I.I.O.O., com 

HeartCare (manera de la naturalesa). Les dosis en els assajos clínics es van estendre 

extensament a partir 160 a 900 mg/dia, generalment en 2-3 dosi dividides. Aquestes dosis 

diàries representen el prop de magnesi 4-30 el magnesi de flavonoids i 30-160 de OPCs, 

respectivament.  

Avaluació sumaria: 

Les millores objectives per als pacients amb CHF suau s'han divulgat constantment en molts 
assajos controlats a curt termini, implicant els efectes prometedors per a aquesta herba. No 
obstant això, la qualitat metodològica no pot ser assegurada perquè la majoria d'assajos 
clínics no està disponible en anglès. Per altra banda, de semblant dels tractaments 
farmacèutics estàndards per a CHF que han estat bé documentats reduir morbositat i 
mortalitat quan estan utilitzats crònic, l'arç no s'ha estudiat més enllà de 2 mesos d'ús, i dels 
resultats d'un arç demostrat estudi a ser equivalent a una dosi molt baixa d'un inhibidor de 
l'AS. Així, els pacients han de ser descoratjats d'usar l'arç sol, fins i tot per al tractament de 
CHF suau. A més, l'atur cardíac s'ha de manejar pels clínics experimentats, i l'ús mal 
supervisat de l'arç pot exposar al pacient als riscos innecessaris. Peter Rhomas és un 
escriptor, que escriu molts grans articles en les medicines d’herbes per a les dolències i les 
malalties comunes.  

 
ARÇ BLANC:  
 

• Espècie vegetal: Espino blanco (Crataegus monogyna Jacq.).  

• Família: Rosaceae.  

• Altres noms: Crataegus oxyacantha L., Crataegus oxyacanthoides Thuill., 
Crataegus laevigata D.C., espino albar, majuelo, blanca espina, espina albar, 
espinera, oxiacanto, majoleto.  

• Parts utilitzades: Fulles, sumitat florida i fruits.  

• Descripció: Són arbustos o arbres petits de 1.5-4 m, de fusta dura, molt 
ramificats i amb branques espinoses. Les fulles són tri o pentalobulades, ovals, de 
marge serrat i un color verd groguenc. Les flors se situen en cims. Són d'un color 
blanc amb sèpals curts i triangulars, pètals orbiculars i crenats i de 10 a 20 estamenis 
i de 1 a 5 carpels. 
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