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Rezumat: Studiul urmăreşte să aducă noi contribuții la cunoașterea farmacognostică a speciei 
Tanacetum vulgare L. (Asteraceae), vetrice, recoltată din flora spontană a României, din Transilvania. 
În cadrul studiului s-au utilizat inflorescenţele recoltate de la specia Tanacetum vulgare L. şi de la 
specia Tanacetum balsamita var tanacetoides din zona Cluj- Napoca. S-a realizat un studiu microscopic 
şi unul gaz-cromatografic cuplat cu spectrometrie de masă.  Inflorescenţele speciei Tanacetum vulgare 
prezintă caracteristici morfologice şi histo-anatomice asemănătoare celor descrise în literatura de 
specialitate. Diferențele față de inflorescenţele speciei Tanacetum balsamita var tanacetoides apar la 
nivelul involucrului şi granulelor de polen. Compusul majoritar identificat a fost tuion-2-onă. Doi 
compuşi, selina- 3,7(11)- dienă şi 2- acetil- 3,4,6-trimetilpirazin au fost pentru prima dată identificaţi în 
uleiul volatil de vetrice. Cunoașterea caracteristicilor botanice și fitochimice ale speciei T. vulgare, 
permite identificarea corectă a materialului vegetal în vederea utilizării sale în scop medicinal. 
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Abstract: The aim of this study is to bring new contributions to pharmacognostical knowledge of 
Tanacetum vulgare L. (Asteraceae), common tansy, harvested from the spontaneous flora of 
Transylvania. In this study, head flowers of tansy and of Tanacetum balsamita var. tanacetoides 
harvested from around Cluj- Napoca were used. It was carried out a microscopically and a gas-
chromatography and a mass-spectrometry study. Head flowers of tansy presented morphological and 
histo-anatomical features related to those described in the scientific research. The differences to the 
head flowers of Tanacetum balsamita var. tanacetoides were in the involucres and pollen grains. Two 
compounds, selina- 3,7(11)- diene and 2-acetyl-3,4,6- trimethylpyrazine were for the first time identified 
in the essential oil of tansy. Thujen-2- one was the major compound. The knowledge of botanical and 
phytochemical characteristics of Tanacetum vulgare allows a correct identification of the plant material 
important for medical purpose. 
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INTRODUCERE 
Specia Tanacetum vulgare L. (Asteraceae) denumită 

popular vetrice, este cunoscută pentru acţiunea antihelmintică, 
dar datorită toxicităţii sale, administrarea preparatelor trebuie 
făcută cu precauţie. Studiile au arătat că tuiona din uleiul volatil 
este responsabilă de toxicitate, dar este implicată şi în acţiunea 
antihelmintică.(1-6) 
 În ţara noastră, această specie este larg răspândită, însă 
există puţine studii asupra caracteristicilor morfologice, histo-
anatomice şi fitochimice. Aceste date sunt importante pentru o 
identificare corectă a materialului vegetal, dar şi pentru o 
valorificare corectă în terapie a acestei plante. 
 

SCOP 
 Scopul acestui studiu este de a evidenţia principalele 
caracteristici morfologice şi histo-anatomice şi de a analiza 
uleiul volatil din specia Tanacetum vulgare recoltată din flora 
spontană a Transilvaniei. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
 Materialul vegetal a constat în inflorescenţe uscate 
provenite de la specia Tanacetum vulgare recoltată din flora 
spontană a României, respectiv din împrejurimile Sibiului în 
perioada înfloririi (iunie), în anul 2013. Pentru comparaţie s-a 
analizat botanic şi specia Tanacetum balsamita var. 

tanacetoides, calapărul, cu care vetricea se poate confunda. Câte 
un exemplar din cele 2 specii se găseşte depozitat la Disciplina 
de Farmacognozie a Facultăţii de Farmacie din Cluj-Napoca 
(Vouchere nr. 26, 27). 
 Pentru analiza botanică s-a utilizat stereomicroscopul 
Motic pentru a pune în evidenţă elementele morfologice şi 
microscopul Olympus CX31 pentru caracteristicile histo-
anatomice ale celor două specii. 
 Pentru realizarea analizei microscopice se apelează la 
tehnica de examinare a pulberii produselor Tanaceti vulgare 
herba şi Tanaceti balsamitae herba, după clarificare cu soluţie de 
cloralhidrat 80%. Preparatele microscopice au fost realizate 
conform Farmacopeei Europene ediţia a VII-a, monografia 
Tanaceti parthenii herba.(7)  
 Extracţia uleiurilor volatile s-a realizat prin antrenare 
cu vapori de apă, cu aparatul tip Neo-Clevenger, conform 
tehnicii prevăzute în Farmacopeea Română ediţia a X- a.(8) 

Uleiurile volatile s-au analizat prin gaz-cromatografie 
cuplată cu spectrometrie de masă (GC- MS). S-a utilizat un gaz 
cromatograf Hewlett- Packard 5872, seria II- 5972 MS, cu o 
coloană HP-MS 5, Agilent 6890 cu diametrul intern de 0.26 
mm, lungimea de 30m şi grosimea fazei staţionare de 0.25µm 
Separarea s-a realizat în următoarele condiţii cromatografice: 
injecţie manuală, temperatura injectorului la 250° C, divizare 
1:20, gazul purtător, heliu, debit 1mL/ minut, viteză lineară de 
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36.4 cm/s, program de temperatură a coloanei de la 60° C la 
240° C cu creştere de 3° C/ minut, temperatura detectorului la 
280° C, timpul de analiză de 60 minute.(9) Spectrometrul de 
masă (a fost operat la o intensitate a fluxului de electroni de 70 
eV, iar scanările au fost efectuate pe domeniul 41- 300 amu. 
Rezultatele obţinute au fost interpretate folosind metoda Wiley 
indirectă şi baza de date a metodei.(13) 
 

REZULTATE 
 În urma analizei microscopice, s-au stabilit 
următoarele caracteristici ale speciei Tanacetum vulgare L.: 
- Inflorescenţele sunt mici, tubuloase, dispuse în antodii 

(calatidii) pe ramificaţii de tip corimb. Aceste calatidii sunt 
protejate la exterior de unul sau mai multe rânduri de 
bractei care alcătuiesc un involucru. Involucrul este 
semiglobulos, turtit, cu bractei verzi, pe margine brune, tari 
şi obtuze la vârf. Stratul intern de bractei este membranos, 
iar foliolele sunt turtite la vârf (figura nr 1).  

- Corola este formată din 5 petale unite, tubuloasă cu 
simetrie radiară, unde anterele staminelor sunt concrescute 
formând un tub. Prezintă granule de polen sferice triporate, 
în care exina este echinulată (figura nr. 2).  

- Fragmentele de flori conţin rozete de oxalat de calciu.  
- S-au identificat numeroşi peri tectori mari, pluricelulari, 

formaţi dintr-o celulă bazală romboidală, 3-5 celule mici 
rectangulare cu pereţi celulari groşi şi o celulă terminală 
foarte lungă, curbată în unghi drept faţă de axul celulei 
bazale (în forma literei T), dar şi peri secretori cu pedicel 
scurt, în care celulele secretoare sunt acoperite de o 
cuticulă (figura nr. 3). 

În comparaţie cu această specie, specia Tanacetum 
balsamita var tanacetoides, calapăr, prezintă diferenţe la nivelul 
involucrului. Acesta este format din 2 rânduri de bractei în care 
rândul intern este format din bractei rotunjite la vârf, iar cel 
extern din bractei mai scurte şi ascuţite la vârf (figura nr 4). De 
asemenea apar diferenţe şi la nivelul granulelor de polen care 
prezintă o formă sferică simplă şi nu triporată. 

 
Figura nr. 1. Inflorescenţele de Tanacetum vulgare L 

 
 
Figura nr. 2. Granule de polen de Tanacetum vulgare L 

 
Izolarea uleiului volatil s-a făcut prin metoda 

antrenării cu vapori de apă în circuit închis şi s-a determinat o 
concentraţie de 0,89% (V/m) ulei volatil în inflorescenţele 
speciei Tanacetum vulgare, concentraţie ce se află în limitele 
prevăzute în literatură, între 0,4% - 1,1%.(14) 

Analiza prin gaz-cromatografie cuplată cu 
spectrometrie de masă: Identificarea s-a realizat pe baza 
timpului de retenţie și a spectrelor de masă ale compușilor din 
biblioteca de date. În uleiul volatil din inflorescenţe s-au separat 

160 compuşi dintre care au fost identificaţi 105. Dintre compușii 
separați, 14 compuși au avut concentrații peste 1%, reprezentând 
56,2% din compoziția uleiului volatil. În tabelul nr. 1 sunt 
prezentați compuşii cu o concentraţie peste 0.1%. 
 
Figura nr. 3. Peri tectori de Tanacetum vulgare L 

 
 
Figura nr. 4. Involucru la Tanacetum vulgare L 

 
 
Tabelul nr. 1. Compuşi identificați în uleiul volatil izolat din 
inflorescenţe de T. vulgare  
Nr. 
Crt Compus 

Timp de 
retenţie 

tr 
RI Concentraţie 

% 

1 Tuion- 2-onă 13,66 1176 13,66 
2 Acetat de crizantenil 16,19 1238 13,18 
3 Artemisia - cetonă 9,23 1061 6,66 
4 Camfor 12,37 1145 4,75 
5 Alfa-tuionă 10,86 1107 3,07 
6 Germacrene- D 26,22 1480 2,99 
7 Selina- 3,7(11)- dienă 32,96 1655 2,69 
8 Beta- tuionă 11,22 1116 1,54 
9 2(1H)- piridinonă 13,18 1165 1,43 
10 1,8- cineol 8,18 1031 1,42 
11 Beta- patchoulene 26,31 1482 1,31 
12 l-4-terpineol 13,75 1179 1,23 
13 Timol 18,48 1292 1,14 
14 2- acetil- 3,4,6-

Trimetilpirazin 31,91 1627 1,13 

15 beta- Cariophillene 23,71 1418 0,7 
16 Naphtalenol 26,98 1499 0,68 
17 Yomogi- alcohol 7,11 1000 0,49 
18 Geranilizovalerat 30,28 1584 0,48 
19 Artemisia alcohol 9,99 1083 0,47 
20 Alfa- terpineol 14,23 1191 0,47 
21 p- Cymen 7,95 1024 0,47 
22 Viridiflorol 32,82 1651 0,41 
23 Borneol L 13,25 1167 0,42 
24 Cromolaenin 43,68 1896 0,42 
25 Bicyclogermacrene 26,81 1495 0,34 
26 (-)- Caryophyllene-oxid 30,14 1580 0,34 
27 gamma- Terpinen 9,12 1058 0,34 
28 (+) Spatulenol 29,93 1575 0,33 
29 delta- Cadinen  27,9 1523 0,29 
30 trans- Cryzantenol 12,02 1136 0,26 
31 Nerylacetat 21,53 1366 0,24 
32 Myrtenol 14,47 1197 0,24 
33 Bornilacetat 18,21 1286 0,23 
34 7- epi- alfa- selinen 27,62 1515 0,23 
35 Izopinocarveol 12,13 1138 0,21 
36 Trans-beta- Farnesene 25,3 1458 0,2 
37 Germacrene B 31,53 1617 0,19 
38 Izolongifolenă 21,93 1375 0,19 
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39 Crizantenonă 11,6 1125 0,18 
40 Izocitronelol 29,38 1561 0,17 
41 alfa- Guaiene 30,9 1599 0,16 
42 alfa - Terpinen 7,7 1017 0,16 
43 Nerolidol 29,47 1563 0,16 
44 Farnesene 28,88 1548 0,15 
45 cis- Jasmone 22,9 1398 0,14 
46 Metil biphenil- 4- 

carboxilat 33,61 1672 0,14 

47 Cuminal 16,31 1241 0,13 
48 Limonen 8,09 1024 0,12 
49 (+)- beta- guaienă 32,53 1643 0,12 
50 alfa- terpinenă 11,43 1121 0,11 
51 Naftalenă 32,37 1639 0,11 
52 Camfenă 14,89 1207 0,11 

Rezultatele reprezintă media a 3 determinări.  
 

DISCUŢII 
 Inflorescenţele speciei Tanacetum vulgare prezintă 
caracteristici morfologice şi histo-anatomice asemănătoare celor 
descrise în literatura de specialitate. 
 Compusul majoritar este reprezentat de tuion- 2- onă 
(13,66%). Uleiul volatil conţine cei 2 izomeri ai tuionei, alfa- şi 
beta tuiona, cetone monoterpenice implicate în toxicitatea 
uleiurilor volatile de vetrice.(3) Prezenţa acestor compuşi 
limitează utilizarea produsului vegetal, ca timp şi doze 
administrate.  
 Acetatul de crizantenil este prezent de asemenea în 
concentrație mare (13,18%), fiind un compus frecvent semnalat 
în uleiurile volatile de Tanacetum vulgare din diferite regiuni 
geografice.(15- 17) 
 Dintre compușii identificați sunt semnalați pentru 
prima dată printre compuşii majoritari (concentraţie >1%) 
selina- 3,7(11)- diena (2,69%) şi 2- acetil- 3,4,6-trimetilpirazina 
(1,13%).  
 

CONCLUZII 
 În urma studiului microscopic s-au stabilit principalele 
caracteristici morfo-anatomice şi histologice ale inflorescenţelor 
speciei Tanacetum vulgare L. recoltată din zona Sibiului. 
Acestea se pot diferenția de inflorescențele de Tanacetum 
balsamita var tanacetoides prin particularități la nivelul 
involucrului şi granulelor de polen. 

Prin analiza gaz-cromatografică cuplată cu 
spectrometria de masă a uleiului volatil din inflorescenţe de 
Tanacetum vulgare s-au identificat 105 compuși, printre care: 
tuion- 2- onă, acetatul de crizantenil, artemisia cetonă, camfor, 
alfa- tuionă, germacrene-D, beta-tuionă, 1,8-cineol. 

Compuşii selina- 3,7(11)- dienă şi 2- acetil- 3,4,6-
trimetilpirazin au fost semnalaţi pentru prima dată în specia 
Tanacetum vulgare din România. 

Cunoașterea caracteristicilor botanice și fitochimice 
ale speciei T. vulgare, permite identificarea corectă a 
materialului vegetal în vederea utilizării sale în scop medicinal. 
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