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REZUMAT
Introducere. Coacăzul negru (Ribes nigrum L.) este un arbust frecvent cultivat în diferite părţi ale 

lumii cu climă temperată. Fructele au gust acrişor fiind o sursă bogată de vitamina C şi rutină, acizi 
organici, pec-tinele, uleiurile esenţiale, precum şi micro- şi macronutrienţi.

Material şi metodă. Recent, s-au efectuat mai multe studii asupra mai multor materiale vegetale, în 
scopul de a găsi substanţe antioxidante şi antiinflamatoare pentru utilizarea produselor vegetale în diferite 
produse alimentare sau preparate medicinale ca înlocuitori pentru substanţele sintetice.

Rezultate şi discuţii. Ribes nigrum conţine un număr foarte mare de compuşi fenolici. Coacăzul 
negru prezintă o serie de beneficii pentru sănătate atribuită potenţialului antiinflamator şi antioxidant.

Cuvinte cheie: gonartroză, antiiinflamator, fitoterapie, gemoterapie, muguri, Ribes nigrum, Salix 
alba, Vitis vinifera, gemoderivate

ABSTRACT
Introduction. Blackcurrant (Ribes nigrum L.) is a frequently grown cultivated in different parts of 

the world with a temperate climate. Fruits have a sour taste and they are rich rich source of vitamin C and 
rutine, organic acids, pectins, essential oils, as well as micro- and macronutrients.

Material and method. Several studies have recently been carried out on several vegetable materials 
in order to find antioxidant and anti-inflammatory substances for the use of vegetable products in various 
food products or medicinal preparations as substitutes for synthetic substances.

Results and discussions. Ribes nigrum contains a large number of phenolic compounds. The black-
currant shows a number of health benefits attributed to the anti-inflammatory and antioxidant potential.

Keywords: osteoarthritis, anti-inflammatory, phytotherapy, gemmotherapy, gemma, Ribes 
nigrum, Salix alba, Vitis vinifera, gemoderivatives
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INTRODUCERE

Coacăzul negru (Ribes nigrum L.) este un ar-
bust frecvent cultivat în diferite părţi ale lumii 
cu climă temperată. Fructele au gust acrișor fi-
ind o sursa bogata de vitamina C și alte substan-
ţe benefice sănătăţii cum ar fi: rutină, acizi orga-

nici, pectinele, uleiurile esenţiale, precum și 
micro- și macronutrienţi (14).

Genul Ribes a fost clasificat în familia Saxifra-
gaceae iniţial, dar mai târziu a fost plasată în ca-
drul familiei Grossulariaceae pe baza unor ca-
racteristici morfologice cum ar fi prezenţa ova-
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relor inferioare, a gimnospermelor și a fructelor 
cărnoase (5). 

TABELUL 1

Regn Plantae Ordin Saxifragales
Diviziune Magnoliophyta Familie Grossulariaceae
Clasa Magnoliopsida Gen Ribes

Specie R. nigrum

Fitoterapia este studiul extractelor naturale 
utilizate pentru îngrijirea sănătăţii (8). Anumite 
plante sau părţi ale acestora, luate ca alimente, 
pot avea efecte terapeutice. Fiecare civilizaţie 
timpurie a folosit plante sau părţi ale plante 
(muguri, frunze, muguri, flori, fructe, seminţe, 
scoarţă, rădăcini) ca sursă principală de tratare a 
bolilor, iar acest lucru este valabil chiar și în ziua 
de azi (3). În plus, există o tendinţă mai mare 
spre utilizarea regulată a terapiilor alternative în 
principalele ţări europene. În Franţa 49% din 
populaţie iar în Germania 46% folosește în mod 
regulat terapiile complementare (11). Astfel că 
numărul consumatorilor de medicamente natu-
rale a crescut doar în anul 2012 cu până la 7,5% 
în rândul populaţiei (9).

Gemoterapia este una dintre cele mai recen-
te tehnici terapeutice dezvoltate pe baza propri-
etăţilor medicale ale plantelor. Acesta utilizează 
proprietăţile extractelor obţinute prin macera-
rea în etanol și glicerol ale ţesuturilor meriste-
matice proaspete ale plantelor, în special mu-
guri și lăstari, în scopuri medicinale. Datorită 
cantităţii mari de compuși bioactivi, multe din-
tre plante acţionează sinergic, existând o prefe-
rinţă pentru atribuirea efectului farmacologic al 
„fitocomplexului“ întâlnită la orice compus ac-
tiv, la fel ca în cazul medicinei standard (7).

MATERIAL ŞI METODĂ 

Recent, s-au efectuat mai multe studii asu-
pra mai multor materiale vegetale, în scopul de 
a găsi substanţe antioxidante (16) și antiinflama-
toare pentru utilizarea produselor vegetale în 
diferite produse alimentare sau preparate medi-
cinale ca înlocuitori pentru substanţele sinteti-
ce.

În fitocomplexul de R.nigrum (Fig. 1) (au fost 
considerate valori medii) s-au evidenţiat acizi 
organici (50,98%) și polifenoli (29,39%), urmat 
de monoterpene (14,04%) și vitamine (5,98%) 
(6).

Într-o analiză recentă HPLC-DAD a extractu-
lui etanolic din frunze de coacăz negru, numai 
acidul clorogenic și izomerul său acidul neo-clo-

rogenic au fost cuantificate, iar concentraţiile 
lor au variat de la 0.081-0.121 mg/g greutate 
uscată respectiv 0.044-0.435 mg/g greutate us-
cată (19). 

Într-un extract etanolic din frunze de coacăze 
din Estonia, concentraţia acidului clorogenic 
este mult mai mare (14,93 mg/g frunze uscate) 
determinată prin analiza HPLC-MS (20). În ceea 
ce privește flavonoli, kaempferol și quercetină 
(Fig. 2) acestea au fost prezente în frunzele Ri-
bes nigrum. 

Vagiri și colab. (19) au identificat quercetin-
3-O-rutinoside (0.099-0.229 mg/g greutate us-
cată), quercetin-3-O-galactozid (0.057-0.081
mg/g greutate uscată),quercetin-3-O-glucozid
(0,038-0.085 mg/g greutate uscată), quercetin-
3-O-malonilglucosidă (2.424-3.890 mg/g greu-
tate uscată). În plus, kaempferol-3-O-rutinosidă
(0.019-0.036 mg/g greutate uscată), kaempfe-
rol-3-O-glucozid (0.017 la 0.031 mg/g greutate
uscată), kaempferol-3-O-malonilglucozidă
(0.135-0.409 mg/g greutate uscată), un al doilea
izomer (0.488-2.441 mg/g greutate uscată), pre-
cum și miricetin-malonilglucosidă (0.042-0.055
mg/g greutate uscată) și izomerul acesteia
(0.019-0.023 mg/g greutate uscată) (19).

Analiza HPLC-MS a extractului din frunze de 
coacăze negre de origine estoniană a scos în evi-
denţă două glucozide majore, quercetin glucozi-
da (quercetrin) și rutinosida (rutin), ale extrac-
tului etanolic, acestea fiind găsite în concentraţii 
mari (19.47 și 3.99 mg/g frunze uscate, respec-
tiv) (20). 

Mai mult, izoramnetin-3-O-rutinoside, izo-
ramnetin-3-O-glucozid, kaempferol-3-O-galac-
tozidă și kaempferol-3-O-glucozil-6 au fost pre-
zente în extractul etanolic de Ribes nigrum (15). 

FIGURA 1  
*(după Dario Donno și colab)
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Catechina (Fig. 2) și epicatechina (Fig. 2) au 
fost detectate în frunze, chiar dacă nu în mod 
constant; concentraţia de catechine din extrac-
tul etanolic din frunze de coacăz negru a fost de 
7,89 mg/g.

Identificarea antocianilor s-a realizat pe baza 
timpului de retenţie, pe baza analizei spectrale 
de masă UV-VIS, comparativ cu standardele și 
datele din literatura de specialitate (13). Absor-
banţa a fost înregistrată la 520 nm (Fig. 3). 

Cromatogramele obţinute au relevat prezen-
ţa a numeroasă a antocianilor și a derivaţilor 
lor în produsele analizate. Identificarea peak-
ului, timpii de retenţie, identificarea și concen-
traţiile acestora sunt prezentate mai jos. 

TABELUL 2

Peak 
nr

Rt 
(min)

Denumirea peak-ului Concentraţia

1 10,72 Delphinidin-3-O-glucoside 22.1 ± 1.34
2 11,77 Delphinidin-3-O-ruti noside 57.97 ± 2.29
3 14,80 Cyanidin-3-O-glucoside 9.8 ± 1.82
4 16,01 Cyanidin-3-O- ruti noside 50.5 ± 1.60

O diferenţă semnificativă între fructe și frun-
ze o reprezintă concentraţia de antociani mai 
mică în frunze; delfinidină-3-O-glucozida și -ruti-
nosida, precum cianidina-3-O-glucozida (4). O 
altă diferenţă este absenţa acizilor hidroxiben-
zoici. Cu toate acestea, frunzele de coacăze con-
ţin substanţe importante, cum ar fi glicerolipide 

FIGURA 2 

FIGURA 3. Cromatograma unor antociani prezenţi în Ribes nigrum

99

Romanian JouRnal of medical PRactice – Vol. 12, no. 2(50), 2017



(acid alfa-linoleic, în principal) și acid ascorbic 
(1-2.70 mg/g de material uscat) (4). În final, ule-
iul esenţial din frunzele de Ribes nigrum conţine 
în principal substanţe monoterpenice (α-pinen, 
mircen, p-cimen, limonen, β-ocimene), sescvi-
terpenele, cariofilene și humulene, precum și 
salicilat de metil (2).

În ceea ce privește flavonoidele prezente în 
coacăzul negru, acestea conţin cea mai mare 
concentraţie de flavonoli, în special derivaţii 
quercetin și miricetină și aglicon (1). Coacăzele 
roșii conţin numai urme de flavonoli (1).

Culoarea strălucitoare a fructelor de coacăz 
negru se datorează antocianilor, care sunt distri-
buiţi în principal în ţesuturile epidermice ale 
fructelor în cantităţi substanţiale. În fructele de 
coacăz negru găsim ca antocianine cianidinul 
glicozilat. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Ribes nigrum conţine un număr foarte mare 
de compuși fenolici. Coacăzul negru este numit 
uneori „super-fruct“, deoarece el prezintă o se-
rie de beneficii pentru sănătate (13) atribuite 
potenţialului antiinflamator și antioxidant.

Acţiunea antiinflamatoare
Inflamaţia este strâns legată de diverse boli, 

cum ar fi ateroscleroza, boli cardiovasculare, ac-

cident vascular cerebral, cancerul, diabetul za-
harat, artrita, astm, migrene, dureri, periodonti-
ta, sindromul de colon iritabil, sindromul 
oboselii cronice, chiar și infecţiile microbiene 
(21,25). În prezent, medicamentele utilizate 
pentru tratamentul bolilor inflamatorii cronice 
sunt în principal diferite medicamente nesteroi-
diene, care pot exercita efecte secundare. Prin 
urmare, dezvoltarea unor surse eficiente și na-
turale de produse anti-inflamatorii a căpătat o 
atenţie sporită. Dovezile acumulate în ultimii 
ani au subliniat faptul că Ribes nigrum posedă 
activităţi antiinflamatoare, prin diverse meca-
nisme de acţiune (15,25).

Studiile indică faptul că flavonoidele prezen-
te în Ribes nigrum prezintă proprietăţi antiinfla-
matoare. Fructele de coacăz negru modulează 
răspunsul inflamator al celulelor, cu scăderea 
NFjB, TNFa și IL-6 (13). 

Frunzele au propietăţi atât antioxidante cât 
și antiinflamatoare și prin inhibarea activităţii 
mieloperoxidazei și a producţiei de specii reacti-
ve de oxigen neutrofil activate, așa cum a fost 
demonstrat prin modele celulare biologic rele-
vante, care dovedesc utilizări tradiţionale (22). 
Aceste efecte sunt corelate cu ingredientele fe-
nolice care sunt sintetizate iniţial de plantă pen-
tru a se proteja de agenţi patogeni (10). Prin 
urmare, s-a propus ca frunzele de Ribes nigrum 
să fie folosite pentru extracţii la scară largă da-

FIGURA 4. Compoziţia fenolică a fructelor de pădure
* După Anastasia Varvara și colab.
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torită proprietăţilor antiinflamatoare și antioxi-
dante.

În plus, studiile pe edem al labei șobolanului 
indus de către caragenan a scos la iveală poten-
ţialele proprietăţi analgezice ale frunzelor de 
coacăz, datorită inhibării proantocianinei infil-
trate la nivel leucocitar. 

Tratamentul gemoterapic pentru afecţiunile 
inflamatorii este constituit în principal din ex-
tractul glicerinohidroalcolic 1DH: mugurii. 

Gonartroza este o afecţiune cronică degene-
rativă a articulaţiei, având ca rezultat deteriora-
rea invalidantă a articulaţiei. Se produce practic 
o uzură progresivă a cartilajului articular, care își
pierde supleţea, apărând durerea și limitarea
mobilităţii genunchiului.

Ȋn cazul unui pacient cu gonartroză, cartilajul 
articular se uzează progresiv, devine aspru și ne-
regulat, și astfel alunecarea dintre extremităţile 
osoase este anevoioasă și dureroasă.

Simptomele sunt cu mult mai evidente și de 
o intensitate sporită dimineaţa sau după o peri-
oadă de inactivitate: durerea și dificultatea de a
mobiliza genunchiul, însoţite de tumefierea ar-
ticulaţiei, mers șchiopătat.

Extractele glicerohidroalcoolice din muguri 
de Ribes nigrum, muguri de Salix alba și mu-
guri de Vitis Vinifera îmbină acţiunea aniinfla-
matoare și analgezică, fără a avea însă efectele 
adverse ale antiinflamatoarelor nesteroidiene.

Astfel, substanţa activă a gemoderivatului de 
muguri de Salix Alba este binecunoscuta salici-
nă, care nu irită tubul digestiv. Salicina prin hi-
droliză formează glucoză și saligenină (alcool 
salicilic). Saligenina se oxidează în ficat rezul-
tând acidul salicilic care are proprietăţi analgezi-
ce, antipiretice și antireumatice.

Extractul glicerinohidroalcoolic din muguri 
de Ribes nigrum datorită proprietăţilor sale ant-
inflamatoare și acţiunii cortizon-like este utilizat 
în tratamentul poliartritei reumatoide. Mugurii 
de coacăz negru au concentraţii mari de vitami-
na C (107 mg/g) și de aminoacizi esenţiali.

Autorii prezintă rezultatele unui studiu de 
caz, observaţional, alcătuit din două loturi: LOT 
A (lot de studiu) și LOT B (lot martor), fiecare 
format din 10 pacienţi cu diagnosticul de gonar-
troză bilaterală. 

Pe durata studiului, pacienţilor din lot A li s-a 
administrat timp de 3 luni: 

• Dimineaţa – o monodoză de Gemoderi-
vat din muguri de Ribes nigrum;

• Prânz – o monodoză de Gemoderivat din
muguri de Salix alba;

• seara – o monodoză de Gemoderivat din
muguri Vitis Vinifera.

Pacienţii din ambele loturi au fost monitori-
zaţi clinic și paraclinic (probe inflamatorii: VSH, 
fibrinogen, proteina C reactivă), la începutul 
studiului (momentul T0) și la final (momentul 
T1).

La pacienţi a fost evaluat gradul de mobilita-
te articulară prin timpul de deplasare pe o su-
prafaţă plană prestabilită.

Evaluarea statistică a rezultatelor s-a efectu-
at prin testul „t“ student și ANOVA.

Valorile serice ale probelor inflamatorii ale 
pacienţilor din lotul A au scăzut în urma trata-
mentului cu gemoderivatele din muguri Ribes 
nigrum, muguri de Salix alba și din muguri de 
Vitis Vinifera pentru VSH cu 13,48%, pentru fi-
brinogen cu 14,26%, iar pentru proteina C reac-
tivă cu 11, 52%. Pacienţii din lotul B au prezentat 
variaţii nesemnificative din punct de vedere sta-
tistic. 

Comparativ cu lotul martor, pacienţii din lo-
tul A au avut o mai mare flexibilitate articulară, 
ameliorarea durerii articulare până la dispariţie, 
lucruri demonstrate atât subiectiv cât și obiectiv 
prin măsurarea timpului de deplasare pe o su-
prafaţă plană prestabilită. Astfel, pacienţii din 
lotul A au avut o scădere a timpului de parcur-
gere a suprafeţei plane în medie cu 36,74%. Pa-
cienţii din lotul B nu au avut diferenţe semnifica-
tive statistic ale timpului de parcurgere a supra-
feţei plane în momentul T1 faţă de momentul 
T0.

Schema de tratament general este: 
– Adulţi și copii peste 7 ani: 1 monodoză de

2,0 ml de 2-3 ori pe zi, cu 15 minute înainte de 
masă (dimineaţa și prânz), în asocieri 1 mono-
doză de 2 ml odată pe zi dimineaţa.

– Copii între 2 și 7 ani: ½ din doza adultului,
numai la recomandarea medicului.

Activitatea antivirală
Ribes nigrum prezintă proprietăţi antivirale 

detectate la extractele brute ale acestuia împo-
triva tipurilor de virus gripal de tip A și B (VIA și 
VIB). La o concentraţie de 3,2 μg/ml, formarea 
plăcii atât IVA și IVB a fost inhibată de extract cu 
50% (IC50). În plus, atunci când se tratează celu-
lele gazdă cu 10 și 100 μg/ml extract timp de 6 
ore după infectare, creșterea IVA ar putea fi 
complet suprimată. Titrurile de virus în fluidele 
de cultură ale celulelor au fost complet supri-
mate după tratament cu 100 μg/ml de extract 
timp de 1 oră după infectare cu 8 până la 9 ore, 
indicând faptul că extractul inhibat a eliberat vi-
rusul din celulele infectate (18).
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CONCLUZII

În fitocomplexul de R.nigrum (au fost consi-
derate valori medii) s-au evidenţiat acizi orga-
nici (50,98%) și polifenoli (29,39%), urmat de 
monoterpene (14,04%) și vitamine (5,98%). Fla-
vonoidele prezente în coacăzul negru conţin cea 
mai mare concentraţie de flavonoli, în special 
derivaţii quercetin și miricetină și aglicon. Cu-
loarea strălucitoare a fructelor de coacăz negru 
se datorează antocianilor, care sunt distribuiţi în 
principal în ţesuturile epidermice ale fructelor 
în cantităţi substanţiale. Ribes nigrum posedă 
activităţi antiinflamatorii, prin diverse mecanis-
me de acţiune.

Flavonoidele prezente în Ribes nigrum pre-
zintă, proprietăţi antiinflamatoare. Fructele de 

coacăz negru modulează răspunsul inflamator al 
celulelor, cu scăderea NFjB, TNFa și IL-6.

Mecanismele protective ale meristemelor 
vegetale sunt intens cercetate și demonstrate. 
Astfel, prin scăderea valorile serice ale probelor 
inflamatorii la pacienţii din lotul A, comparative 
cu cei din lotul B martor, se demonstrează efec-
tul antiinflamator al extractelor glicerohidroal-
coolice utilizate.

Toate efectele benefice ale gemoterapiei pot 
fi puse pe seama modulării activităţii telomera-
zei umane, ipoteză care este în plină cercetare și 
dezbatere.
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