NUTRITION
Ref: Ro J Pharm Pract. 2020;13(2)
DOI: 10.37897/RJPhP.2020.2.7

Blackcurrant (Ribes nigrum) –
a true natural antioxidant
Coacăzul negru (Ribes nigrum) –
un veritabil antioxidant natural
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Abstract
Phytotherapy is the branch of alternative medicine that studies the treatment of various diseases with the help of plants
and herbal preparations. One of the plants commonly used in phytotherapeutic treatments is blackcurrant. All its component parts are rich in active principles that are responsible for its phytotherapeutic properties. Numerous studies have
approached the phytotherapeutic properties of blackcurrant. In this material we focused on researching data from the literature that include studies related to antioxidant action of blackcurrant.
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Rezumat
Fitoterapia reprezintă acea ramură a medicinei alternative care se ocupă cu tratamentul diverselor afecţiuni cu ajutorul
plantelor și al preparatelor din plante. Una dintre plantele utilizate frecvent în tratamentele fitoterapice este coacăzul
negru. Toate părţile sale componente sunt bogate în principii active cărora li se datorează proprietăţile sale fitoterapeutice.
Numeroase studii au abordat proprietăţile fitoterapeutice ale coacăzului negru. În acest material, ne-am oprit asupra
cercetării datelor din literatură care cuprind studii legate de acţiunea antioxidantă a coacăzului negru.
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INTRODUCERE
Fitoterapia reprezintă acea ramură
a medicinei alternative care se
ocupă cu tratamentul diverselor
afecţiuni cu ajutorul plantelor și al
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preparatelor din plante (1). Aceste
preparate utilizează diferite părţi
componente ale plantelor (frunze,
rădăcină, muguri, seminţe, scoarţă,
flori) și pot fi regăsite sub diverse

forme de prezentare, de la planta
uscată pentru ceai la comprimate,
capsule, extracte, tincturi, uleiuri
vegetale și esenţiale, vinuri,
siropuri, unguente.
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Acţiunea plantelor se datorează
compoziţiei lor chimice. Una dintre
diferenţele existente între un
produs de sinteză și un produs
fitoterapic este aceea că
medicamentul conţine, de regulă, o
singură substanţă activă, în timp ce
o plantă conţine numeroși compuși
chimici. De exemplu, o plantă poate
conţine și până la 100.000-200.000
de metaboliţi (2).

larg de acţiuni: antioxidant (10),
antiinflamator, antialergic
(11,12,13), antiaterosclerotic (4),
antiviral (14,15), antimicrobian
(15,16), vasodilatator și hipotensiv
(3), protector ocular (17), diuretic
(18); susţine funcţia digestivă și
metabolismul (19), sistemul
osteoarticular (20) și muscular (21),
sistemul nervos (22) ș.a.

Una dintre plantele utilizate
frecvent în tratamentele
fitoterapice este coacăzul negru.
Coacăzul negru (Ribes nigrum) este
un arbust de cultură, originar din
Tibet (3), cu o înălţime de 1-2 m.
Tulpina arbustului de coacăz negru
este nespinoasă, frunzele sunt
formate din 3 lobi ascuţiţi și dinţaţi
pe margini, florile se găsesc grupate
în 5-10 raceme gălbui-roșietice, iar
fructele sunt bace sferice negre, cu
gust specific dulce-acrișor (3,4).
Toate componentele arbustului de
coacăz negru sunt bogate în
numeroase principii active, care îi
conferă proprietăţile
fitoterapeutice. Astfel, frunzele sale
conţin flavonoizi, proantocianide,
acid ascorbic, săruri minerale (4)
ș.a. Fructele de coacăz negru sunt
bogate în minerale (fier, calciu,
fosfor, potasiu, sodiu, zinc, cupru),
vitamine (carotenoide, B1, B2, B6, C,
PP), acizi organici (acid citric și
malic), pigmenţi antocianici,
flavonoide (4,5). Mugurii de coacăz
negru sunt utilizaţi în gemoterapie,
constituind o sursă bogată de
enzime, vitamine, minerale,
aminoacizi, fitohormoni, cu efecte
regeneratoare și reglatoare asupra
organismului (6). Seminţele sunt
bogate în acizi grași polinesaturaţi
(PUFA), cu precădere acid gamalinolenic, alfa-linolenic și omega-6,
fitosteroli, tocoferol (4,7,8,9).

OBIECTIVE

Datorită componenţilor activi
enumeraţi, literatura citează
coacăzul negru ca având un spectru

Obiectivul cercetării de faţă l-a
constituit identificarea a cât mai
multe studii știinţifice și date din
literatură care să dovedească
proprietăţile antioxidante ale
coacăzului negru.

MATERIAL ŞI METODĂ
Am căutat articole și studii care să
demonstreze proprietăţile
antioxidante ale coacăzului negru în
bazele de date PubMed,
ScienceDirect și Google Academic
în anii 2005-2020. Am identificat
astfel o paletă largă studii,
efectuate atât in vivo, cât și in vitro.
Am identificat studii care au avut ca
subiect de cercetare coacăzul negru
ca unic ingredient sau în combinaţii.
Nu am inclus în cercetarea noastră
materialele care menţionau generic
doar Ribes spp., fără a fi făcută
precizarea că este vorba și de
coacăzul negru, existând mai multe
specii de coacăz: alb (Ribes
niveum), roșu (Ribes rubrum), auriu
(Ribes aureum), agriș (Ribes
uva-crispa) etc.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Efectul antioxidant al coacăzului
negru este, de departe, cel mai
explorat aspect al proprietăţilor
fitoterapeutice ale acestei plante,
din punctul de vedere al
numeroșilor compuși antioxidanţi
(23,24) din toate părţile sale
componente. Fenolii (cu precădere
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antocianinele și flavonoidele) și
acidul ascorbic sunt câteva din
principiile active în care coacăzul
este bogat reprezentat și cărora
această plantă le datorează efectul
său antioxidant.
Efectele antocianinelor și ale altor
fenoli din coacăzul negru și o specie
hibrid de zmeură ca inhibitori ai
stresului oxidativ și ai deteriorării
ADN-ului celular au constituit
subiectul unui studiu publicat în
anul 2006 (25). Studiul a
demonstrat efectele protectoare
ale extractelor din coacăz negru și
specia hibrid asupra
neuroblastomului uman și a
celulelor promielocite expuse in
vitro oxidării cu peroxid de
hidrogen. Extractul fenolic din
coacăzul negru a demonstrat cel
mai mare efect protector împotriva
neurotoxicităţii induse de peroxidul
de hidrogen, a stresului oxidativ și a
afectării ADN-ului celular.
Un studiu din anul 2007 (26) a
examinat efectul sucurilor de
portocale și de coacăze negre și a
suplimentului de vitamina E asupra
activităţii enzimei antioxidante
paraoxonaza-1 (codificată la om de
gena PON1) la pacienţii cu boală
arterială periferică. Concluzia
studiului a fost aceea că prin
consumul de suc de portocale și
coacăz negru și suplimentul de
vitamina E nu este influenţată
activitatea PON1 la pacienţii cu
boală arterială periferică.
Studiul următor (27), publicat în
2009, este un studiu randomizat
controlat; cercetarea nu a observat
niciun efect al α-tocoferolului
asupra markerilor inflamatori sau ai
celulelor endoteliale și
concluzionează că numai doze
foarte mari fiziologice de vitamina E
pot afecta inflamaţia. În acest
studiu, sucul de portocală și coacăz
negru a redus markerii de

inflamaţie (proteina C reactivă și
fibrinogenul) la pacienţii cu boală
arterială periferică.
Un alt studiu din anul 2009 (28) a
evaluat efectul extractului de
coacăze negre pe leziuni ale
celulelor endoteliale vasculare (a
venei ombilicale umane) induse de
peroxid de hidrogen. Concluzia
experimentului a fost că extractul
de coacăz negru ar putea inhiba
hipoxia indusă celulelor endoteliale,
poate proteja celulele endoteliale
umane din vena ombilicală
deteriorate de peroxidul de
hidrogen și poate scădea rata de
apoptoză a acestor celule.
Tot din 2009, datează un studiu (29)
care susţine conceptul potrivit
căruia consumul de antocianine de
coacăz negru atenuează stresul
oxidativ și poate, dacă este
administrat la cantitatea și timpul
adecvat, să completeze capacitatea
de exerciţiu pentru a spori gradul
de reacţie imună la potenţialii
agenţi patogeni.
Un studiu comparativ, publicat în
anul 2010 (30), a evaluat in vivo
efectul antioxidant al coacăzului
negru și al vitaminei E. Scopul
acestui studiu a fost determinarea
potenţialului de scădere a stresului
oxidativ al sucului de coacăz negru
în comparaţie cu vitamina E. Stresul
oxidativ a fost indus de aportul
mare de acizi grași polinesaturaţi
(PUFA) la porci. Aportul de suc din
coacăz negru nu a redus formarea
de malondialdehidă (indicator
utilizat pentru a estima efectele
stresului oxidativ asupra lipidelor),
dar a prevenit eficient gradul de
deteriorare a ADN-ului în leucocite,
indus de aportul mare de PUFA.
Concluzia acestui studiu a fost că, în
aceste condiţii experimentale,
vitamina E a fost mai eficientă ca
antioxidant decât sucul de coacăz
negru.

În 2010, un grup de cercetători a
analizat (31) in vitro efectele
antioxidante ale unor băuturi
bogate în polifenoli precum sucul
din rodie, coacăz negru, struguri,
acai și vin roșu; de asemenea, a
urmărit in vivo efectul consumului
pe termen scurt de către persoane
sănătoase asupra proprietăţilor
antiaterogene. Studiul a
demonstrat, pentru prima dată,
faptul că sucul de rodie și cel de
coacăz negru (și, într-o măsură mai
mică, celelalte băuturi testate)
consumate de subiecţi sănătoși pe
termen scurt au îmbunătăţit
proprietăţile antiaterogenice serice
și au crescut in vitro activitatea
paraoxonază 1 (PON1) lactonază cu
până la 51%. În concluzie, sucurile
bogate în polifenoli, cu proprietăţi
antioxidante in vitro impresionante,
demonstrează, de asemenea,
efecte antioxidante in vivo atunci
când sunt analizate pentru consum
pe termen scurt.
Un studiu din anul 2012 (32) a
evaluat in vitro efectul protector al
extractului din seminţe de coacăze
negre, roșii și albe asupra ADN-ului
limfocitelor umane. Concluzia
studiului oferă dovezi ale efectului
protector al acestor extracte,
numeroase din acţiuni fiind
atribuite proprietăţilor
antioxidante. Extractele din seminţe
de coacăze roșii și negre au
prezentat un considerabil efect
protector pe ADN-ul limfocitelor
umane, chiar mai bun decât al
antioxidanţilor sintetici și al
agentului citoprotector utilizat în
studiu.
Un alt studiu apărut în 2012 (33)
relevă faptul că extractul din frunze
de coacăz negru are cele mai mari
capacităţi antioxidante și
antiinflamatorii (inhibarea activităţii
MPO și a producţiei de ROS pe
neutrofile activate) corelate cu cel
mai mare conţinut total de fenoli.
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De asemenea, extractele de muguri
au arătat un rol antioxidant
semnificativ, comparativ cu
extractele din fructe – frunzele și
mugurii conţin de două ori mai
mulţi compuși fenolici. Concluzia
studiului este aceea că extractele
de coacăze negre au un puternic
efect antioxidant, demonstrat de
testele clasice in vitro, dar și de
modele celulare, precum celulele
endoteliale și neutrofilele
polimorfonucleare.
Tot din anul 2012, datează un
studiu (34) care analizează efectele
sucului de coacăz negru asupra
biomarkerilor legaţi de
ateroscleroză în macrofage și
concluzionează că acest suc a
prezentat un puternic efect
antiinflamator in vitro pe macrofage
de cultură, probabil datorat
concentraţiilor sale ridicate de
polifenol și acid ascorbic.
Un studiu efectuat în anul 2013 (35)
a avut drept scop investigarea
influenţei sucului de coacăz negru
asupra stresului oxidativ indus de
etanol și consecinţele sale asupra
ficatului, creierului și serului
șobolanilor. El a demonstrat că
administrarea sucului de coacăz
negru la șobolanii intoxicaţi cu
etanol a exercitat un răspuns
antioxidant prin refacerea
nivelurilor de antioxidanţi și a
activităţii enzimatice și a prevenit
efectele oxidante ale lipidelor și
proteinelor. Valorile
transaminazelor au revenit la
normal după tratamentul cu coacăz
negru la animalele cărora le-a fost
administrat anterior etanol.

cu un aport alimentar redus de
fructe și legume.

de polifenoli, acid ascorbic și alţi
compuși antioxidanţi.

O cercetare din 2014 (37) a avut
drept scop determinarea
compoziţiei chimice (antocianină,
acid ascorbic, fenoli și taninuri) și a
activităţii antioxidante și
antimicrobiene a sucurilor și
extractelor din patru varietăţi de
coacăz negru. Efectul antioxidant a
fost pus în strânsă corelaţie cu
conţinutul fenolic al speciilor
investigate. Sucurile și extractele de
coacăz negru testate în cadrul
acestui studiu au prezentat
activitate antimicrobiană împotriva
unui panel de microorganisme, cele
mai sensibile tulpini în acest sens
fiind L. monocytogenes și P.
aeruginosa.

Un alt material din 2014 (39)
analizează activitatea extractelor de
coacăze negre în raport cu
membranele eritrocitare, concluzia
studiului fiind aceea că extractele
au o activitate antioxidantă ridicată
și că prezenţa lor pe suprafaţa
membranei eritrocitare atrage
protecţia împotriva radicalilor liberi.

Am identificat un studiu (38), tot
din 2014, care analizează efectele
extractelor de coacăz negru asupra
celulelor limfoblastoide umane TK6
și a deteriorării ADN-ului indusă de
peroxidul de hidrogen. Rezultatele
studiului concluzionează că
tratamentul cu extracte de coacăz
negru poate reduce instabilitatea
genomică indusă de peroxidul de
hidrogen în celulele umane, aceste
efecte antigenotoxice fiind legate

Din 2014, datează un studiu (40)
care analizează efectele fructelor de
pădure, între care și coacăza
neagră, asupra macrofagelor.
Concluzia cercetării este aceea că
antocianinele din fructele de
pădure suprimă expresia și secreţia
mediatorilor proinflamatori din
macrofage prin inhibarea
translocării nucleare a NF-κB
independent de mecanismul
mediat de NRF2.
Următorul material este un studiu
din 2017 (41), care a avut drept
scop să explice modul în care
extractele din aronia și coacăz
negru interacţionează cu faza
lipidică a membranei biologice și cu
albumina umană. Rezultatele
experimentului au concluzionat că
extractele din aronia și coacăz

Un alt studiu, randomizat controlat,
publicat în 2014 (36), a ajuns la
concluzia că ingerarea sucului de
coacăz negru bogat în vitamina C și
polifenoli poate scădea stresul
oxidativ și poate îmbunătăţi
sănătatea vasculară la persoanele
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negru și derivaţii lor de cianidină
prezintă o activitate antioxidantă
ridicată, care protejează membrana
lipidică de radicalii liberi.

sugerează că Ribes nigrum este un
potenţial agent antiîmbătrânire.

Un alt studiu, datând din 2017 (42),
evaluează in vitro activitatea
radioprotectoare a extractului de
coacăz negru. Descoperirile
realizate în urma cercetării susţin în
mod evident potenţialul de apărare
al genomului de coacăz negru
împotriva leziunilor ADN-ului indus
de radiaţiile gama; aceste activităţi
de apărare a genomului sunt legate
de compușii antioxidanţi din
coacăze negre.

Ultimul studiu pe care îl cităm
datează din 2019 (44); el a urmărit
comparativ extractele de coacăz
negru, aronia, afin siberian
(Lonicera caerulea) și revent
(Rheum rhaponticum) privind
activitatea lor antioxidantă și
antimicrobiană. Cea mai puternică
inhibare a creșterii bacteriene a fost
observată în rădăcinile de culoare
închisă ale reventului, iar aronia,
afinul siberian și coacăzul negru au
avut cea mai puternică activitate
antioxidantă.

O cercetare publicată în anul 2018
(43) evaluează rolul coacăzului
negru (Ribes nigrum) în expunerea
celulelor fibroblaste dermice
umane la radiaţiile UVB care induce
producţia de specii reactive de
oxigen (ROS). Rezultatele acestui
studiu au demonstrat că Ribes
nigrum scade ROS și reduce
generarea de IL-6 indusă de UVB în
celulele NHDF. Aceste descoperiri

Trebuie să ţinem cont de faptul că în
compoziţia coacăzului există
numeroase substanţe cu efect
antioxidant și că vorbim de o acţiune
sinergică a acestor substanţe, iar
acest conţinut este și el direct
influenţat de numeroși factori
precum partea din plantă utilizată,
condiţiile climatice în perioada
dezvoltării, timpul de recoltare,
modul de procesare (45,46) etc.

CONCLUZII
Studiile numeroase identificate în
perioada 2005-2020 au scos în
evidenţă preocuparea pentru
proprietăţile coacăzului negru în
general și pentru cea antioxidantă
în special. Am identificat o gamă
largă de studii, vizând coacăzul
negru singur sau în asociere cu alte
plante, studii efectuate in vitro sau
in vivo, pe animale sau pe oameni,
urmărind obiective diverse, de la
cele terapeutice la cele legate de
industria alimentară.
Majoritatea studiilor
concluzionează că există o acţiune
antioxidantă a coacăzului negru.
Efectul antioxidant se datorează în
principal fenolilor, dintre care se
remarcă antocianinele și
flavonoidele. Considerăm necesară
efectuarea mai multor studii clinice
– și chiar reluarea unor studii
anterioare – pentru a putea
înţelege mecanismele prin care
acţionează substanţele active din
coacăzul negru.
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