
I.O.S.U.D. - UNIVERSITATEA DE VEST  

“VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE BIOLOGIE 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

STUDIUL COMPARATIV AL UNOR SPECII 

DE RIBES ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII LOR CA 

ŞI PLANTE MEDICINALE 

Rezumat 

 

Conducător științific:  

Prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN 

Prof. univ. dr. ANCA HERMENEAN 

Doctorand:  

ELISABETA CHIȘE 

 

ARAD 

2018 



2 

 

Dedicație: 

În amintirea Părinților mei. 

 

 

 

Mulțumiri 

 

Dnului Prof. univ. dr. Aurel Ardelean pentru tot sprijinul profesional acordat pe perioada  

studiului  

Dnei Prof. univ. dr. Anca Hermenean pentru sprijinul acordat pentru finalizarea și susținerea 

tezei 

Dnei Conf. univ. dr. Violeta Turcuș pentru îndrumarea cu profesionalism și multă răbdare a 

studiilor morfo-anatomice prezentate în această teză 

Dnului Lect. univ. dr. Valentin Mihali Ciprian și Drei Drd. Viviane Beatrice Bota pentru 

ajutorul acordat la efectuarea studiilor microscopice 

Dnului Prof. univ. dr. Endre Máthe pentru ajutorul acordat la analiza fitochimică detaliată a 

extractelor 

Dnei Conf. univ. dr. Neli Olah și colectivului de la SC PlantExtrakt SRL pentru susținerea pe 

întreaga perioadă a studiului și facilitarea colectării materialului vegetal, respectiv realizarea 

studiilor fitochimice 

Familiei pentru dragostea, întelegerea și răbdarea cu care m-au susținut pe parcursul anilor 

de studiu care au condus la realizarea acestei teze de doctorat 

 

 

 

 

 



3 

 

CUPRINS 

INTRODUCERE …………………………………………………………………... 7 

CAPITOLUL I. 

SINTEZA DATELOR DE LITERATURĂ DE SPECIALITATE PRIVIND 

SPECIILE DE RIBES .............................................................................................. 

 

 

9 

   1.1. ÎNCADRARE SISTEMATICĂ ..................................................................... 9 

   1.2. MORFOLOGIA, FITOCHIMIA ȘI FARMACOLOGIA SPECIILOR 

LUATE ÎN STUDIU...................................................................................................  

 

16 

1.2.1. Morfologia mugurilor ............................................................... 16 

1.2.2. Compoziția chimică și proprietățile biologice ale speciei 

Ribes nigrum L. ....................................................................... 

 

18 

1.2.2.1. Fructele ....................................................................... 18 

1.2.2.2. Frunzele ...................................................................... 27 

1.2.2.3. Mugurii ....................................................................... 30 

1.2.2.4. Semințele ..................................................................... 32 

1.2.3. Compoziția chimică și proprietățile biologice ale speciei 

Ribes rubrum L. ...................................................................... 

 

32 

1.2.3.1. Fructele .................................................................... 32 

1.2.3.2. Frunzele.................................................................... 34 

  1.3. EFECTELE BIOLOGICE CUNOSCUTE ALE SPECIILOR DE RIBES 

STUDIATE …………………………………………………………………… 

 

34 

1.3.1. Ribes nigrum L. – coacăzul negru …………………………. 34 

1.3.2. Ribes rubrum L. – coacăzul roșu …………………………… 35 

CONTRIBUȚII PERSONALE ............................................................................... 36 

SCOPUL TEZEI DE DOCTORAT ........................................................................  36 

CAPITOLUL II. 

MATERIALE ȘI METODE DE LUCRU UTILIZATE …………………...........  

 

37 

2.1. METODE MICROSCOPICE FOLOSITE ÎN EVALUAREA 

MATERIALULUI VEGETAL ................................................................ 

 

37 

2.1.1. Microscopia fotonică ........................................................... 37 

2.1.2. Microscopia electronică de transmisie TEM ................... 37 

2.1.3. Microscopia electronică de baleiaj ........................................ 40 

2.2. MATERIALE ȘI METODE DE LUCRU FOLOSITE PENTRU 

OBȚINEREA EXTRACTELOR ȘI CARACTERIZAREA 

ACESTORA ……………………………………………………………. 

 

 

41 

2.2.1. Obținerea extractelor ………………………………………. 41 

2.2.2. Parametrii de calitate determinați pe extracte ................... 44 

2.2.3. Identificarea principalelor clase de substanțe bioactive 

prezente în extracte ................................................................ 

 

44 

2.2.4. Determinarea cantitativă a acizilor fenolici totali exprimați 

în acid cafeic ........................................................................... 

 

45 

2.2.5. Determinarea cantitativă a flavonoidelor totale exprimate în 

rutozidă .................................................................................... 

 

46 

2.2.6. Analiza prin cromatografie pe strat subțire .......................... 47 

2.2.7. Analiza cromatografică pe coloană (UHPLC-ESI-MS) ....... 47 

2.2.8. Analiza elementală (AAS) .......................................................... 48 



4 

 

2.2.9. Metode de evaluare a efectelor biologice ................................. 50 

2.2.9.1. Metode pentru evaluarea potențialului antioxidant . 50 

2.2.9.1.1. Metoda FRAP ..................................................... 50 

2.2.9.1.2. Metoda CUPRAC ................................................ 51 

2.2.9.1.3. Metoda radicalului superoxid ............................ 51 

2.2.9.1.4. Metoda xantinoxidazei ....................................... 52 

2.2.9.2. Metoda potențialului antiproteolitic pentru evaluarea 

efectului antiinflamator ......................................... 

 

52 

2.2.9.3. Metoda pentru evaluarea efectului antiinfecțios - 

Metoda evaluării potențialului de inhibare a 

ureazei ....................................................................  

 

53 

2.2.9.4. Metode pentru evaluarea efectului 

antineurodegenerativ......................................................... 

53 

2.2.9.4.1. Metoda evaluării potențialului de inhibare a 

tirozinazei...................................................... 

 

53 

2.2.9.4.2. Metoda evaluării potențialului de inhibare a 

acetilcolinesterazei ...................................... 

 

54 

CAPITOLUL III. 

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII ………………………………………………… 

 

55 

3.1. MORFOLOGIA MUGURILOR ................................................................. 55 

3.2. ANALIZA MICROSCOPICĂ A MUGURILOR DE RIBES NIGRUM 

L. ȘI RIBES RUBRUM L. ....................................................................... 

 

72 

3.3. DETERMINĂRI BIOMETRICE COMPARATIVE ASUPRA 

MUGURILOR DE RIBES NIGRUM L. ȘI RIBES RUBRUM L. ...... 

 

84 

3.4. ANALIZA IMAGISTICĂ A MORFOLOGIEI ȘI STRUCTURII 

LIMBULUI FOLIAR …………………………………………………. 

 

89 

3.5. ANALIZA IMAGISTICĂ A ELEMENTELOR DE 

ULTRASTRUCTURĂ CELULARĂ DIN ZONA APLICALĂ A 

MUGURULUI LA CELE DOUĂ SPECII DE RIBES ……………… 

 

 

94 

3.6. ANALIZA FITOCHIMICĂ ………………………………………………. 108 

3.6.1. Screeningul fitochimic inițial și parametrii de caracterizare a 

extractelor ………………………………………………… 

 

108 

3.6.2. Determinarea cantitativă prin spectrofotometrie a 

polifenolilor: flavonoide totale și acizi fenolici totali …. 

 

115 

3.6.3. Analiza cromatografică pe strat subțire …………………… 121 

3.6.4. Analiza cromatografică pe coloană (UHPLC) ……………... 131 

3.6.5. Analiza elementală …………………………………………… 135 

3.7. EVALUAREA EFECTELOR BIOLOGICE ………………………….. 139 

3.7.1. Evaluarea capacității antioxidante …………………………. 139 

3.7.2. Evaluarea potențialului antiinflamator …………………….. 148 

3.7.3. Evaluarea potențialului antiinfecțios ……………………….. 150 

3.7.4. Evaluarea potențialului antineurodegenerativ …………….. 151 

CONCLUZII ………………………………………………………………………... 154 

ELEMENTE DE NOUTATE DIN TEZA DE DOCTORAT ……………………. 156 

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………….... 157 

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE DIN TEZA DE DOCTORAT …………. 172 

 



5 

 

 

 

INTRODUCERE 

 

Fitoterapia este una din cele mai vechi terapii prin care omul a dorit încă 

de la începuturile dezvoltării sale să își aline durerea sau să prevină suferința. Sursa 

principală de compuși bioactivi cu potențial terapeutic a fitoterapiei sunt plantele.  

Nu numai forma de prelucrare a plantelor a evoluat foarte mult, dar și 

varietatea de taxoni, respectiv produsul vegetal folosit de la diferitele specii de 

plante, s-au diversificat mult. Astfel, începând cu a 2-a parte a secolului trecut, 

medicul belgian Pol Henry, luând ca model potențialul celulelor embrionare la 

animal, și-a pus întrebarea dacă celulele embrionare vegetale nu ar putea avea un 

potențial terapeutic și a pus bazele unui curent nou în fitoterapie, curent pe care azi 

îl numim gemoterapie sau, mai corect, meristemoterapie. 

Meristemoterapia folosește ca instrument terapeutic extracte din țesuturi 

meristematice ale plantelor, mai ales de la specii de arbori și arbuști. 

Meristemoterapia s-a dezvoltat la granița dintre fitoterapie și homeopatie, fapt care 

a dus la un studiu fitochimic și farmacologic mai sărac, eficiența acestor extracte 

dovedindu-se prin observarea clinică a rezultatelor administrării.  

Calitatea are un rol esențial pentru orice produs vegetal sau extract vegetal 

folosit pentru uz alimentar sau terapeutic.  

Teza de doctorat reprezintă un studiu aprofundat referitor la două specii 

de Ribes, Ribes nigrum L. și Ribes rubrum L. De uz terapeutic se folosește mai ales 

Ribes nigrum, pornind de la muguri, la frunze și fruct. Extractul din mugurii de 

Ribes nigrum constituie cel mai important agent terapeutic folosit în 

meristemoterapie. Frunzele și fructele se folosesc în fitoterapie, respectiv ca 

aliment. Datorită necesarului din ce în ce mai crescut de material vegetal provenit 

de la Ribes nigrum, ne-am propus rezolvarea unei întrebări esențiale: „Poate fi 

Ribes nigrum înlocuit în terapie cu Ribes rubrum, sau acesta reprezintă un potențial 

falsificator al materialelor vegetale provenite de la Ribes nigrum?” 
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CAPITOLUL I. 

SINTEZA DATELOR DE LITERATURĂ DE SPECIALITATE 

PRIVIND SPECIILE DE RIBES 

1.1. ÎNCADRARE SISTEMATICĂ 

 

Genul Ribes L., are 150 de specii răspândite în cea mai mare parte a 

Europei, Americii și Asiei. În țara noastră se cunosc 7 specii (Sârbu et al., 2013), 

având o largă răspândire și în Transilvania, de la șes la munte: R. uva-crispa L. (cu 

două subspecii –uva-crispa și grossularia), R. aureum Pursh., R. nigrum L., R. 

alpinum L., R. petraeum Wulfen, R. spicatum E. Robson și R rubrum L. (Ardelean, 

Mohan, 2008). 

 

 
Fig. 1. Ribes nigrum L. și Ribes rubrum L. 

(sursa: www.caliban.mpiz-koeln.mpg.de; www.pfaf.org) 

 

http://www.caliban.mpiz-koeln.mpg.de/
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Ribes nigrum L. sau coacăzul negru este un arbust nespinos, de 1-2 m 

înălțime, cu lujeri viguroși, pubescenți la început. Coacăzul negru este răspândit în 

Europa și Asia, la noi crescând spontan în păduri și tufișuri din zonele montane ale 

Clujului, Harghitei, Brașovului, Hunedoarei și Bacăului (Săvulescu, 1956). Azi 

este mai mult cultivat, atât la noi în țară, cât și în alte țări, mai ales datorită 

fructelor comestibile. 

Ribes rubrum L., este un arbust erect, de până la 1 m înălțime, ramificat în 

formă de tufă, cu lujeri glabri sau cu puțini perișori glanduloși. Coacăzul roșu este 

răspândit în Europa de Nord, Siberia și Mongolia. La noi îl găsim în păduri, poieni, 

locuri stâncoase din județele Harghita, Brașov, Timișoara și Bacău. Ribes rubrum 

var. scandicum Jancz., poate fi găsită în zona montană de la Baia Mare. La noi în 

țară este cultivat Ribes rubrum ssp. hortense Hedl., cu sepale întinse mai mult sau 

mai puțin orizontal, albe verzui, cu o ridicătură mică, circulară, ca o cută, situată la 

vârful ovarului între stil și sepale. Această subspecie are o varietate și cu bace alb-

gălbui, Ribes rubrum ssp. hortense f. leucobaccatum Simk. (Săvulescu, 1956). 
 

1.2. MORFOLOGIA, FITOCHIMIA ȘI FARMACOLOGIA 

SPECIILOR LUATE ÎN STUDIU 

 1.2.1. Morfologia mugurilor 

Mugurii (după Șerbănescu-Jitariu și Toma, 1980), sunt lăstari scurți, cu 

noduri foarte apropiate, cu frunze: 

- externe, numite solzi sau catafile; 

- interne, numite primordii foliare, care acoperă apexul caulinar, cu 

meristemul apical. 

La noi în țară, de morfologia mugurilor la plante lemnoase (arbori și 

arbuști), s-au ocupat Toma și colaboratorii (1988, 1989), fără să fi luat în studiu și 

speciile de Ribes. 

În ceea ce privește studiul mugurilor de la cele două specii de Ribes, 

informațiile sunt foarte sărace; din literatura consultată rezultă că de morfologia 

unor specii de Ribes (în special altele decât cele cercetate de noi), s-a ocupat mai 

cu seamă Silova (1967), care insistă pe formarea mugurilor vegetativi de Ribes 

nigrum. 

 Având în vedere cele de mai sus, am considerat necesar și util să cercetăm 

morfologia, structura la microscopul fotonic și ultrastructura mugurilor de la cele 2 

specii de Ribes, în diferite stadii de dezvoltare. 

Statutul de plante alimentare este azi din ce în ce mai mult completat de 

statutul de plantă medicinală, mai ales în cazul coacăzului negru. Pentru a avea o 
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imagine cât mai amplă ne-am propus să determinăm compoziţia chimică a 

produselor vegetale şi a extractelor din diferite specii de plante cu ajutorul 

metodelor analitice moderne, cromatografia şi spectrofotometria, în vederea 

utilizării lor în medicină. 

 

1.2.2. Compoziția chimică și proprietățile biologice ale speciei Ribes 

nigrum L. 

1.2.2.1. Fructele 

Fructele conțin, în principal: antocianidine variate (Matsumoto et al., 

2001); flavonoide (Natural Standard Professional Monograph, 2012); acid ascorbic 

(vitamina C) – cca. 180-200 mg/100 g fruct (Rechner et al., 2002); acizi fenolici 

(Ehala et al., 2005; Natural Standard Professional Monograph, 2012); terpene sub 

formă de esteri și alcooli (Varming et al., 2004); carotenoide (Natural Standard 

Professional Monograph, 2012); polizaharide, taninuri, fibre, minerale (Natural 

Standard Professional Monograph, 2012). 

1.2.2.2. Frunzele 

Frunzele conțin următoarele componente caracteristice: proantocianidine 

(Garbacki et al., 2002); flavonoide (Kendir et al., 2015); acizi fenolici  (Kendir et 

al., 2015); lignani (Sasaki et al., 2013). 

1.2.2.3. Mugurii 

Mugurii de coacăz negru conțin, după Donno et al., 2016 și Natural 

Standard Professional Monograph, 2012: proantocianidine; flavonoide (Ieri et al., 

2015); acizi fenolici (Ieri et al., 2015); vitamina C (cca 100 mg/g de muguri 

proaspeți); aminoacizi, ca arginina, prolina, glicina și alanina; catechine (Donno et 

al., 2013); enzime; ulei volatil cu monoterpene (Ethordevic et al., 2014). 

1.2.2.4. Semințele 

Uleiul presat din semințe conține: acizi grași (Dobson, 2000); 

antocianidine, flavonoide, compuși cu funcțiune nitril (Lu et al., 2002). 

 

1.2.3. Compoziția chimică și proprietățile biologice ale speciei Ribes 

rubrum L. 

1.2.3.1. Fructele 

Fructele de coacăz roșu conțin: antocianidine (Arena, 2008); derivați de 

acid hidroxicinamic (Gavrilova et al., 2011), derivați de acid cafeic (Kendir et al., 

2015); flavonoide (Schwarz și Hofmann, 2007; Kendir et al., 2015); compuși cu 

azot: acid aconitic, derivați indolici, nitrili necianogenici (Schwarz și Hofmann, 

2007). 
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1.2.3.2. Frunzele 

Frunzele de coacăz roșu conțin: derivați de acid cafeic, flavonoide (Kendir 

et al., 2015). 

 

1.3. EFECTE BIOLOGICE CUNOSCUTE ALE SPECIILOR DE 

RIBES STUDIATE 

1.3.1. Ribes nigrum L. – coacăzul negru 

 Studiile efectuate până în prezent, au evidențiat că de la această specie se 

pot folosi în scop medicinal mugurii, frunzele și fructele; ultimele, fiind 

comestibile, sunt mult folosite și în industria alimentară. Pe fructe mai ales s-au 

demonstrat următoarele efecte biologice: capacitatea antioxidantă (Lorenzo et al., 

2018), efect antimicrobian și chiar antiviral (Ethordevic et al., 2014), 

vasodilatator și protector endotelial, ajutând și la normalizarea tensiunii arteriale 

(Khan et al., 2014), efect antimutagen (Yamamoto et al., 2014), efect 

hepatoprotector, îmbunătățind statusul antioxidant al sistemului și susținând 

sistemele enzimatice defensive (Ambrożewicz et al., 2013), efect antiinflamator, 

inhibând sinteza unor mediatori ai inflamației, cum sunt interleukinele și 

chemokinele, respectiv inhibând enzimele implicate în cascada reacției inflamatorii 

(Olejnik et al., 2016). Antocianidinelor și celorlalți polifenoli li se datorează și 

îmbunătățirea rezistenței la insulină, inhibarea unor enzime importante din ciclul 

de digestie a glucidelor: α-amilaza și β-glucuronidaza, fapt care propune coacăzul 

negru ca un potențial remediu pentru reglarea metabolismului glucidic, având 

totodată efect hipoglicemiant și anti-obezitate, dar și efect hipocolesterolemiant în 

caz de dislipidemii (Park et al., 2015; Xu et al., 2018). 

 

1.3.2. Ribes rubrum L. – coacăzul roșu 

 Frunzele și fructele de coacăz roșu prezintă efect antioxidant, datorat 

polifenolilor din subclasele de acizi fenolici, flavonoli și antocianidine, dar efectul 

este mult inferior extractelor din coacăz negru (Laczkó-Zöld et al., 2018).  

 Ca un efect biologic aparte, fructele de coacăz roşu inhibă lipaza 

pancreatică, ajutând la reducerea absorbţiei grăsimilor, cu potențial efect anti-

obezitate (Sosnowska et al., 2015). 
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CONTRIBUȚII PERSONALE 

SCOPUL TEZEI DE DOCTORAT 
 

Scopul acestei lucrări este studiul comparativ a unor specii de Ribes, mai 

ales în veredea dovedirii efectelor biologice specifice ale țesuturilor meristematice. 

Pentru a ajunge la o concluzie în acest sens, ne-am propus câteva 

obiective care să ne ajute să verificăm scopul propus.  

 

 Primul obiectiv propus a fost identificarea și recoltarea materialului 

vegetal, lucru pe care l-am realizat în lunile ianuarie, februarie și 

martie 2016 și 2017, când au fost recoltați muguri aflați în diferite 

stadii de dezvoltare (pentru țesuturile meristematice), apoi în iulie și 

august pentru frunze și fructe, din 2 areale diferite, din județele Cluj și 

Arad. Materialul vegetal analizat provine exlusiv din culturi.  

 

 Obiectivul al doilea a constat în realizarea analizelor biometrice, 

structurale și ultrastructurale pe materialul vegetal recoltat, în vederea 

evidențierii caracteristicilor specifice, mai ales pentru observarea 

modificărilor suferite de țesuturile meristematice în cursul dezvoltării 

lor. 

 

 Obiectivul al treilea a fost obținerea diferitelor extracte, care să poată 

fi utilizate apoi pentru determinarea potențialului antioxidant și 

antiinflamator. Pe aceste extracte am efectuat analize fitochimice de 

identificare a profilului de compuși bioactivi, de dinamică a 

compoziției chimice în funcție de stadiul de dezvoltare și de tipul de 

țesut. Analizele fitochimice au fost realizate prin diferite metode 

spectrale și cromatografice, folosind aparate performante de 

identificare şi separare de compuşi, precum cromatografia pe strat 

subțire și cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC), 

respectiv spectrofotometria UV-Vis. 

 

 Obiectivul patru, a fost determinarea potențialului antioxidant al 

extractelor preparate, folosind metode chimice spectrofotometrice și 

enzimatice. 
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 Obiectivul cinci, a fost evaluarea eficacității antiinflamatoare in vitro 

(prin metode enzimatice). 

 

 

CAPITOLUL II. 

MATERIALE ȘI METODE DE LUCRU UTILIZATE  

 

2.1. METODE MICROSCOPICE FOLOSITE ÎN 

EVALUAREA MATERIALULUI VEGETAL 

  Analiza imagistică, prin tehnici de microscopie fotonică și electronică a 

urmărit evidențierea morfologiei externe, a structurii mugurilor și a frunzelor în 

diferite stadii de dezvoltare. În acest scop am utilizat atât microscopia fotonică 

(macroscopie/microscopie), cât și cea electronică (transmisie/baleaj). 

 

2.1.1. Microscopia fotonică 

 Mugurii și limbul foliar au fost secționați cu briciul botanic, iar secțiunile 

au fost montate în glicerogelatină, pe lame de sticlă, după metoda folosită în mod 

curent în cercetările de histologie și anatomie vegetală (Șerbănescu–Jitariu și 

Toma, 1980; Toma și Pop, 1974-1975). 

 

2.1.2. Microscopia electronică de transmisie TEM (microscop 

electronic cu transmisie, Tecnai 12, Biotwin) 

        Microscopia electronică prezintă următoarele etape de lucru: recoltarea, 

fixarea, deshidratarea, infiltrarea şi includerea, încapsularea, modelarea, 

secţionarea, contrastarea, examinarea şi înregistrarea digitală a imaginilor, iar apoi 

procesarea acestora cu ajutorul unui soft în computer (Hayat, 2000; Crăciun, 

2010). 

 

2.1.3. Microscopia electronică de baleiaj (microscopul electronic cu 

baleaj Quanta 250) 

 Microscopul electronic de baleiaj sau scanning permite obţinerea unor 

imagini tridimensionale ale suprafeţelor organelor desprinse de pe plantă. 

Examinarea s-a realizat în mod HV (”high vacuum”=vid înalt), parametrii de 

examinare fiind prezentați în bara de jos a fiecărei imagini.  
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2.2. MATERIALE ȘI METODE DE LUCRU FOLOSITE PENTRU 

OBȚINEREA EXTRACTELOR ȘI CARACTERIZAREA 

ACESTORA 

2.2.1. Obținerea extractelor 

Extractele le-am obținut atât prin prelucrarea în stare proaspătă a 

materialului vegetal, cât și din material vegetal uscat. Uscarea cantității necesare de 

material vegetal am realizat-o natural, la temperatura camerei, în loc uscat și aerat. 

Am obținut extracte din muguri de coacăz negru și coacăz roșu, din frunze 

de coacăz negru, respectiv din fructe de coacăz negru și coacăz roșu. 

Extractele din muguri și frunze de coacăz negru s-au obținut cu etanol 70 

% vol., glicerină respectiv amestec alcool etilic 96 % vol. – glicerină (1:1). 

Extractele din fructe s-au obținut numai cu alcool etilic, iar din muguri de coacăz 

roșu numai cu amestec alcool etilic 96 % vol. – glicerină (1:1) (Farmacopeea 

Europeană, Farmacopeea Franceză). 

 

2.2.2. Parametrii de calitate determinați pe extracte 

Ca parte a screeningului inițial, pentru fiecare cantitate de material vegetal 

prelucrat am stabilit umiditatea și am calculat randamentele de obținere.  

 

2.2.3. Identificarea principalelor clase de substanțe bioactive prezente 

în extracte 

Prima etapă a identificării compușilor bioactivi dintr-un extract constă în 

evaluarea claselor de compuși activi pe baza unor reacții chimice specifice, ceea ce 

am realizat și noi pe toată gama de extracte preparate. 

Am evaluat, din clasa polifenolilor: prezența flavonoidelor, acizilor 

fenolici, taninurilor și în unele cazuri, a cumarinelor; prezența saponozidelor 

triterpenice sau sterolice. 

 

2.2.4. Determinarea cantitativă a acizilor fenolici totali exprimați în 

acid cafeic 

2.2.5. Determinarea cantitativă a  flavonoidelor totale exprimate în 

rutozidă 

Componentele polifenolice sunt compuși bioactivi valoroși din orice 

specie vegetală; de aceea cunoașterea cantității lor totale este de mare interes, 

putând fi corelată apoi cu anumite efecte biologice. În acest sens am dozat acizii 

fenolici totali și flavonoidele totale. Evaluările le-am realizat prin 

spectrofotometrie UV-Vis (Farmacopeea Română, ed. IX și X). 
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2.2.6. Analiza prin cromatografie pe strat subțire 

Prin analiza cromatografică pe strat subțire am urmărit separarea atât  a 

compușilor hidrofili, cât și a celor lipofili. Am realizat o developare dublă 

unidimensională pe plăci de silicagel, cu indicator de fluorescență la 254 nm, prin 

folosirea a două faze mobile diferite. Vizualizarea s-a realizat diferențiat pentru 

compușii hidrofili (în fluorescență) respectiv lipofili (în lumină vizibilă) folosind 

reactivi specifici (Wagner et al., 1983; Olah et al., 2017). 

 

2.2.7. Analiza cromatografică pe coloană (UHPLC-ESI-MS) 

Folosind metoda ultramodernă a analizei cromatografice prin UHPLC-

ESI-MS am urmărit identificarea unei game largi de compuși individuali din 

extractele studiate de către noi (Vigh et al., 2017).  

 

2.2.8. Analiza elementală (AAS) 

 De cele mai multe ori compușii bioactivi acoperă doar gama de compuși 

organici din plante. Dar plantele au și elemente minerale utile. Prin analiza 

spectrofotometrică de absorbție atomică am urmărit evaluarea conținutului de 

calciu, magneziu, sodiu, potasiu și zinc (Dărăban et al., 2016).  

 

2.2.9. Metode de evaluare a efectelor biologice 

Cunoașterea conținutului în compuși bioactivi are o valoare mai scăzută 

dacă nu o putem lega de un efect sau chiar mai multe efecte biologice. În acest sens 

am studiat prin metode analitice potențialul extractelor obținute de a avea diferite 

efecte: antioxidant (prin metodele spectrale FRAP, CUPRAC și a radicalului 

superoxid respectiv metoda enzimatică in vitro de inhibare a xantinoxidazei), 

antiinfecțios (metoda enzimatică de inhibare a ureazei), antiinflamator (metodă 

enzimatică) sau antineurodegenerativ (metode enzimatice de inhibare a tirozinazei 

respectiv acetilcolinesterazei) (Benzie, Strain, 1996; Olah et al., 2017; Apak et al., 

2008; Alam et al., 2013; Nile și Park, 2013; Păun et al., 2013; Neagu et al., 2015). 
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CAPITOLUL III. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

3.1. MORFOLOGIA MUGURILOR 

Materialele vegetale de la cele 2 specii au fost recoltate din culturi aflate 

în județele Arad și Cluj. Culturile aparțin unor persoane particulare, cu excepția 

culturii de Ribes nigrum din județul Cluj, care este o cultură extinsă și certificată 

drept cultură organică (de către Ecoinspect Ro-008). 

Prin analiza macroscopică utilizând stereolupa s-a studiat morfologia 

externă a mugurilor la cele două specii de Ribes (planșa 1). De asemenea, în urma 

secționării în plan longitudinal al mugurilor s-a realizat analiza structurilor ce intră 

în componența mugurelui (fig. 2): 

- la Ribes rubrum L., se poate observa dispoziția alternă pe ramuri a 

mugurilor, de formă ovoid – ascuțită, cu vârful ± apropiat de ramură.  

În secțiune longitudinală: 

- primii solzi (catafile), externi sunt mici;  

- treptat (spre interior) sunt tot mai mari, acoperind în întregime mugurul;  

- la fața externă, solzii prezintă peri tectori lungi, uni și bicelulari;  

- în centrul mugurelui se află axul sau conul vegetativ, cu meristemul 

apical, pe care se află primordii foliare ce-l acoperă. 

- la Ribes nigrum L., mugurii au aceeași dispoziție, de mărime variabilă, 

sferici, turtiți sau alungiți, drepți, curbați sau aplicați. 

În secțiune longitudinală: 

- cei mai voluminoși solzi sunt cei mijlocii, în formă de cupolă, ce acoperă 

în întregime mugurul;  

- toți solzii, în afară de cei externi, sunt acoperiți la fața lor externă de 

glande (peri glandulari, secretori) pluricelulare, specifice, de formă ± 

discoidală;  

- toți solzii, cu excepția celor interni, sunt acoperiți cu peri tectori, uni sau 

bicelulari;  

- epiderma externă a solzilor este acoperită de o cuticulă groasă;  

- solzii interni au cuticulă subțire; în centrul mugurelui se află axul (conul 

vegetativ), cu meristemul apical acoperit de primordii foliare. 
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-  a b 

Fig. 2. Secțiune longitudinală prin mugurul de Ribes nigrum (a) și Ribes rubrum (b): 

sz – solz/catafilă, g – peri glandulari, ax.veg – axul vegetativ, pr.fol – primordii foliare 

 

 

 
Planșa 1. Imagine comparativă cu aspectul macroscopic al mugurilor celor două specii de Ribes 

recoltate în perioada decembrie 2016-martie 2017 din culturi de la Cluj 
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A                                                       B 

Planșa 2. A. Ribes nigrum - mugur apical colectat de la Arad (Februarie 2017) – aspectul 

catafilelor și al organizării primordiilor foliare și a meristemului primordial 

B. Ribes rubrum - mugur axilar colectat de la Cluj (Februarie 2017) – aspectul catafilelor și al 

organizării primordiilor foliare și a meristemului primordial 

(s-solz/c-catafilă; pf – primordiu foliar; m-meristem) (foto original) 

 

 

3.2. ANALIZA MICROSCOPICĂ A MUGURILOR DE RIBES 

NIGRUM L. ȘI RIBES RUBRUM L. 

În urma investigațiilor realizate se poate observa că la R. nigrum colectat 

de la Arad catafilele sunt mult mai compacte decât la R. nigrum colectat de la Cluj 

(planșa 3). R. rubrum prezintă la nivelul catafilelor o serie de peri tectori la toți 

indivizii recoltați atât de la Cluj cât și de la Arad, dispoziția catafilelor fiind la fel 

(planșa 4). Prin intermediul microscopiei electronice de baleaj s-au putut observa, 

la nivelul catafileor de la R. nigrum, glande secretoare la care produsul de secreție 

se acumulează sub o cuticulă comună. De asemenea, glandele secretoare au fost 

observate la R. nigrum tot doar la nivelul primordiilor foliare.  
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Planșa 3. Aspecte de microscopie a mugurilor de coacăz negru recoltați de la Cluj. Secțiune 

transversală (decembrie 2016) c – catafile, sepale diferențiate (s), petale (p), stamine (st) gineceu 

(g), glande secretoare – gs, pt – păr tector, pfl – primordii florale; (foto original) 
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Planșa 4. Aspecte de microscopie a mugurilor axilari de coacăz roșu recoltați de la Arad. Secțiune 

longitudinala (Martie 2017) c - catafile, pt – păr tector, ax – axul inflorescenței,  

pfl – primordii florale (foto original) 

 

În urma analizelor efectuate putem spune că există o corelare între 

creșterea în volum a celulelor odată cu intensificarea proceselor de transport ale 

apei și a activității metabolice de respirație celulară, care indirect duc la creșterea 

volumului tisular în muguri. În secțiune transversală țesutul meristematic este bine 

reprezentat (planșa 5), de asemenea și dezvoltarea  primordiilor foliare și florale 

(planșa 5), aceste procese de dezvoltare structurală fiind analizate și prin 

microscopie electronică de transmisie, unde țesuturile conducătoare sunt foarte 

bine reprezentate.  

3.3. DETERMINĂRI BIOMETRICE COMPARATIVE ASUPRA 

MUGURILOR DE RIBES NIGRUM L. ȘI RIBES RUBRUM L. 

Determinările biometrice pot indica parametrii numerici importanți pentru 

controlul perioadei de recoltare optimă a materialului vegetal. În acelaș timp indică 

și stadiul de dezvoltare și evoluția în timp, relația condiții pedoclimatice – mod de 

dezvoltare a plantelor. 

Pentru realizarea experimentelor pe care ni le-am propus au fost recoltați 

muguri de la cele două specii luate în studiu din localitățile Arad și Cluj. După 

identificarea lor s-au realizat o serie de măsurători la mugurii apicali și axilari. 
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Planșa 5.  Ribes nigrum colectat de la Cluj – aspectul mugurului prin intermediul microscopiei de 

baleaj SEM (s-solz/c-catafilă; pf – primordiu foliar; m – meristem; ax – axa tulpinii; gs-glandă 

secretoare; sp-sepale; pfl-primordii florale) (foto original) 
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Planșa 6. Aspectul morfologic al macrobastelor de la speciile de Ribes nigrum  și Ribes 

rubrum recoltate din cele două puncte  

m – macroblast; map – mugur apical; max – mugur axilar (foto original) 

Tabelul 1.  

Valorile medii ale lungimii și lățimii mugurilor de Ribes nigrum, respectiv Ribes rubrum 
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Macroblastele de la Ribes nigrum sunt mai drepte și neramificate în 

decembrie, iar apoi se curbează din ce în ce mai mult spre martie, observându-se și 

o ramificare mai intensă când mugurii se deschid. Spre deosebire de acestea, 

macroblastele de la Ribes rubrum au o grosime mai mare, sunt curbate încă din 

decembrie, fiind mai ramificate încă de la începutul perioadei de observație. 

Datele de mai jos indică o dezvoltare clară a mugurilor din decembrie 

până în martie, cu o mică reducere a dimensiunii acestora în februarie la Ribes 

nigrum și în ianuarie la Ribes rubrum. Această evoluție se poate observa atât la 

mugurii apicali, cât și la cei axilari. În general, lungimea mugurilor este de 2 ori 

mai mare ca lățimea, mugurii având un aspect lunguieț sau ovoidal, cei de la Ribes 

rubrum fiind mai ascuțiți la extremitatea liberă. După cum se poate observa și din 

imaginile comparative (planșa 3), mugurii de Ribes nigrum sunt chiar și de 2,5 ori 

mai mari ca mugurii de Ribes rubrum. Muguri de Ribes nigrum sunt pedicelaţi, 

ovoizi, bruni, spre vârf cu glande, care sunt foarte bine evidențiate în secțiunea 

longitudinală prin ei. 

 

3.4. ANALIZA IMAGISTICĂ A  MORFOLOGIEI ȘI STRUCTURII 

LIMBUL   FOLIAR 

Epiderma văzută din față: 

Ribes rubrum L.: epiderma superioară are celule cu pereții laterali 

ondulați; epiderma inferioară are celule asemănătoare, dar și stomate, deci limbul 

este hipostomatic. 

Ribes nigrum L.: epiderma superioară are celule cu pereții laterali 

ondulați; epiderma inferioară are celule asemănătoare, dar și stomate, deci limbul 

este hipostomatic. 

Perii: 

R. rubrum L.: Mai cu seamă pe partea inferioară a frunzei se află: peri 

tectori, uni- sau bicelulari, drepți, oblici, curbați la vârf sau răsuciți, mai scurți sau 

mai lungi; perii glandulari (glande secretoare), de formă clavată (măciucată), cu 

mai multe straturi de celule juxtapuse, prinse de un pedicel scurt; sunt relativ rari. 

R. nigrum L.: pe fața internă a frunzei sunt cele două feluri de peri: 

tectori: uni- sau bicelulari; glandulari, foarte frecvenți (mai ales la frunzele tinere) 

și au formă ± discoidală, fiind acoperiți de o cuticulă puternic bombată. 
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Planșa 7.  Aspecte de microscopie electronică de baleaj – SEM, epiderma superioară 

 la Ribes nigrum (foto original) 
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3.5. ANALIZA IMAGISTICĂ A ELEMENTELOR DE 

ULTRASTRUCTURĂ CELULARĂ DIN  ZONA APICALĂ A 

MUGURULUI LA CELE DOUĂ SPECII DE RIBES 

În urma analizei electronomicroscopice prin transmisie la speciile Ribes 

nigrum și Ribes rubrum s-au observat următoarele aspecte: 

- la plantele recoltate în luna ianuarie în cazul ambelor specii, aspectul 

celular general prezintă o reducere a proceselor metabolice, prin prezența 

unor celule în stare nediferențiată, cu citoplasma dispusă uniform în 

spațiul celular, dar cu un grad moderat de vacuolizare a acesteia; se 

observă dispunerea centrală a nucleului (planșa 8); prezența unor celule ce 

prezintă agregate de corpi antocianici și meaturi bine delimitate cu pereți 

celulari bine evidențiați la care din loc în loc se observă joncțiuni celulare. 

- la plantele recoltate în luna februarie (datorită creșterii temperaturii peste 

valorile normale) s-a observat creșterea activităților metabolice la nivelul 

celulelor evidențiată printr-o bună reprezentare a țesuturilor conducătoare 

(planșa 9); prezența a numeroase leucoplaste și amiloplaste, respectiv 

prezența structurilor antocianice la nivelul vacuolelor celulare; ca o 

consecință a intensificării metabolismului celular transportul vezicular 

este prezent cu evidențierea a numeroase vezicule de transport. 

- la plantele recoltate în luna martie se observă o intensificare a proceselor 

celulare energetice cu evidențierea a numeroase mitocondrii (planșa 10); 

se observă prezența transportului vezicular și a dictiozomilor funcționali 

(Aparat Golgi) (Planșa 10); nucleii sunt bine evidențiați cu nucleolii 

dispuși centrali cu membrană nucleară evidentă; citoplasma este rarefiată 

spre centrul celulei cu inițierea formării  în partea centrală a vacuolelor. 

 

În urma analizei electronomicroscopice prin transmisie la speciile Ribes 

nigrum și Ribes rubrum s-au observat aspecte caracteristice pentru mugurii 

dorminzi. În prima lună de studiu (ianuarie), au fost vizualizate aspectele de 

ultrastructură: celule nediferențiate, citoplasma dispusă uniform în celule, nucleul 

orientat central și lipsa unei vacuole centrale în celulele analizate. Se observă de 

asemenea prezența a numeroase grăuncioare de amidon precum și o bună 

reprezentare a unor structuri antocianice, prezența acestor structuri indicând un 

aspect de depozitare al substanțelor de rezervă. S-au mai evidențiat pereții celulari 

bine dezvoltați cu prezența lamelei intermediare, plasmalema vizibilă ce prezintă în 

unele locuri joncțiuni celulare.  
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Planșa 8.  Aspecte de microscopie electronică de transmisie/TEM la Ribes rubrum – muguri 

recoltați în ianuarie, celule din zona apicală; Pc – perete celular; m – meat; N- nucleu; V – 

vacuolă; An – antociani; Cc – conținut citoplasmatic (foto original) 
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Planșa 9.  Aspecte de microscopie electronică de transmisie/TEM la Ribes nigrum – muguri 

recoltați în februarie, celule din zona apicală; Plc – placa ciuruită; Tsc – țesut conducător 

(secțiune longitudinală); V – vacuolă; S - spiră (foto original) 
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Planșa 10.  Aspecte de microscopie electronică de transmisie/TEM la Ribes rubrum – muguri 

recoltați în martie, celule din zona apicală; Pc – perete celular; Mt – mitocondrie; AG – aparatul 

Golgi; (foto original) 
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La lotul de probe prelevate în luna februarie (lună atipică de primăvară), 

la cele 2 specii se observă modificări evidente de ultrastructură datorate 

intensificării activității metabolice corelate cu procese de transport vezicular, 

intensificarea proceselor respiratorii și de sinteză a substanțelor. Celulele prezintă o 

citoplasmă fragmentată de către vacuole aflate în diferite faze de formare sau cu o 

dispunere excentrică a conținutului citoplasmatic și a nucleului cu delimitarea 

centrală a vacuolei. Și în cazul acestor probe se observă o abundență a structurilor 

antocianice care au tendința de a forma agregate care ocupă tot spațiul vacuolar. S-

au observat membranele celulare cu pereți celulari evidenți, care prezintă meaturi 

ce delimitează spații libere triunghiulare, aspecte caracteristice pentru celulele 

aflate în activitate metabolică și într-un stadiu adult de dezvoltare.  

La lotul de muguri recoltați în luna martie (foto-perioada mai mare) la 

ambele specii, se pot observa aspecte celulare caracteristice unei intensificări ale 

activității respiratorii și de producere a energiei necesare proceselor metabolice, a  

transportului vezicular prin prezența unui număr mare de mitocondrii funcționale 

care prezintă forme ovoidal-rotunde cu criste evidente, aspect specific activității 

intense a acestor organite. Nucleul este bine reprezentat la nivelul celulelor cu 

forma rotundă caracteristică, cu nucleol și membrană nucleară evidentă. Conținutul 

citoplasmatic este rarefiat spre centrul celulei cu inițierea formării vacuolei centrale 

sau cu prezența unei vacuole cu dispunere centrală. 

 

3.6. ANALIZA FITOCHIMICĂ 

3.6.1. Screeningul fitochimic inițial și parametrii de caracterizare a 

extractelor 

În cazul mugurilor de coacăz negru se observă creșterea umidității de la 

stadiu dormind la stadiu de mugur deschis, ceea ce poate fi corelat atât cu 

modificările meteorologice din cele 3 perioade de recoltare, cât și cu activarea 

metabolismului bazal al plantei. Nu se observă diferențe semnificative ale 

umidității de la mugurul deschis la frunză, respectiv la fruct, ceea ce indică clar că 

al 3-lea stadiu în care s-au recoltat mugurii este unul tardiv pentru scopul de a 

recolta muguri cu țesut meristematic activ.  

Conform uzanței din studiile fitochimice, screeningul inițial presupune 

evidențierea unor clase de compuși prin reacții chimice specifice. În tabelul 2 sunt 

prezentate rezultatele evaluării prezenței diferitelor clase de compuși activi prin 

reacții de identificare. 
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Tabelul 2.  

Rezultate cumulative – identificare clase de compuși bioactivi 

Organ 

vegetativ 

Acizi 

fenolici 

Taninuri 

galice 

Flavonoide Saponine 

triterpenice 

Aminoacizi Glucide 

R.nigrum 

Muguri 

proaspeți 

++ + ++ galbene + ++ ++ 

Muguri 

uscați 

++ + ++ verzi + + + 

Frunze 

proaspete 

++ + ++ galbene ++ ++ + 

Frunze 

uscate 

++ + ++ verzi ++ + ++ 

Fructe + - ++ verzi - - +++ 

R.rubrum 

Muguri 

proaspeți 

++ + ++ galbene + + + 

Fructe + - ++ albăstrui - - +++ 

 

3.6.2. Determinarea cantitativă prin spectrofotometrie a polifenolilor: 

flavonoide totale și acizi fenolici totali   

Acizii fenolici și flavonoidele sunt principalii reprezentanți ai superclasei 

polifenolilor. Conținutul total al acestor clase de compuși bioactivi poate fi corelat 

cu o serie de efecte biologice, printre care cea antioxidantă, diuretică sau 

antiinflamatoare.  

În graficul 1 sunt prezentate rezultatele dozării spectrofotometrice pentru 

acizi fenolici totali și flavonoide totale. 

 În cazul acizilor fenolici se observă o concentrație mai crescută în 

extractele în amestec glicerină – alcool în cazul mugurilor prelucrați în stare 

proaspătă. În cazul mugurilor uscați, a frunzelor proaspete și uscate, concentrația 

este mai mare în extractele alcoolice. Concentrația de acizi fenolici este mult mai 

mare în fructele de coacăz negru față de fructele din coacăz roșu. Concentrația 

maximă de acizi fenolici s-a determinat în extractele din frunze, existând o 

diferență nesemnificativă între frunzele proaspete și cele uscate. Concentrația de 

acizi fenolici scade pe măsura dezvoltării mugurului și apoi se acumulează în 

frunza diferențiată. Acest fapt demonstrează că acizii fenolici apar și se 

acumulează deja în faza dormindă a mugurului, apoi în frunză ca metaboliți 

secundari de acumulare. Concentrația mai redusă a acizilor fenolici în extractele 

care conțin glicerină se poate explica și prin hidrofilia mai scăzută a acestui 

solvent.  
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Graf. 1. Variația conținutului de acizi fenolici totali și flavonoide totale 

 

 Concentrația de flavonoide totale este mai mare față de cea a acizilor 

fenolici. În cazul mugurilor prelucrați în stare proaspătă extractele în amestec 

glicerină–alcool și în cele glicerinice au concentrația mai mare de flavonoide, în 

timp ce în cazul celor prelucrați uscat, flavonoidele sunt în concentrație mai mare 

în extractele alcoolice. În extractele din frunze proaspete sau uscate flavonoidele 

sunt mai concentrate în cele alcoolice și glicerinice. Și în cazul flavonoidelor, 

acestea se găsesc în concentrație mai mare în extractele din fructe de coacăz negru 

față de cele din fructe de coacăz roșu. Concentrația maximă de flavonoide se 

găsește în extractele din muguri proaspeți. Se observă o concentrație mai mare în 

mugurul dormind, apoi este o scădere în perioada optimă, urmând ca ulterior acești 

metaboliți secundari să se acumuleze la deschiderea mugurului și apoi în frunza 

diferențiată. 

 

3.6.3. Analiza cromatografică pe strat subțire 

 Metodele cromatografice sunt metode potrivite pentru separarea, 

identificarea și chiar dozarea compușilor bioactivi din amestecuri complexe, cum 

sunt și extractele din plante. Standardele farmaceutice prevăd, pentru identificarea 

speciilor de plante, metoda cromatografică pe strat subțire, care ne oferă 
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posibilitatea obținerii unei amprente specifice pentru fiecare specie în parte. 

Această metodă a fost folosită pentru analiza cromatografică preliminară și în cazul 

extractelor studiate în această lucrare.  

Analiza comparativă prin cromatografie pe strat subțire a extractelor din 

mugurii proaspeți și uscați de coacăz negru relevă prezența atât a polifenolilor-

flavonoide și acizi fenolici, cât și a unor triterpene.  

La cele 3 tipuri de extracte am observat un profil fitochimic similar, 

concentrațiile de compuși activi fiind însă diferite. Extractele alcoolic și glicerinic 

conțin mai mulți polifenoli, în schimb extractul meristematic (extract glicero-

alcoolic), mai mulți compuși cu structură triterpenică. Extractele din material 

vegetal proaspăt au o concentrație mai mare în compuși bioactivi, ceea ce 

demonstrează influența negativă a uscării asupra profilului fitochimic. Am observat 

o diferență și de la un stadiu de dezvoltare la altul. De la stadiul dormind la stadiul 

optim de recoltat, numărul de compuși triterpenici crește de la 3 la 6, iar apoi la 

stadiul mugur deschis scade înapoi la 2-3 componente. În extractele din mugurii 

deschiși crește concentrația de polifenoli extrași, aceștia fiind compuși 

caracteristici organelor complet diferențiate, adică frunzelor (Chișe et al., 2016). 

 Conform profilului fitochimic, stadiul de dezvoltare optim la care trebuie 

recoltați mugurii este stadiul 2, chiar dacă acesta coincide cu scăderea concentrației 

de flavonoide, care probabil se consumă datorită începerii diferențierii celulare. 

Rezultatele determinărilor calitative și cantitative indică faptul că 

polifenolii sunt prezenți în țesuturile meristematice, ca urmare se poate începe un 

studiu mai detaliat prin cromatografie de lichide de înaltă performanță.  

Rezultatele arată variații clare de la un stadiu de dezvoltare la altul, de la 

starea proaspătă la starea uscată, de la țesuturi mersitematice la țesuturi 

diferențiate, dar și de la o specie de Ribes la alta. 
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Fig. 3. Cromatograma extractelor din muguri de Ribes nigrum recoltați în stadiul 2 de dezvoltare 

 

3.6.4. Analiza cromatografică pe coloană (UHPLC) 

 Față de cromatografia pe strat subțire, rezoluția și sensibilitatea metodei 

cromatografice pe coloană este mult mai mare. Metoda de cromatografie de lichide 

de ultraperformanță pe coloană cuplată cu spectrometria de masă oferă o cantitate 

informațională mare, putând separa și apoi identifica cu mare precizie o serie largă 

de compuși bioactivi din plante. 

 În tabelul 3 sunt prezentate clasele de compușii identificați prin UHPLC-

ESI-MS în extractele studiate. 

 Se observă variații mai ales în ceea ce privește proantocianozidele, 

flavonoidele și acizii fenolici. Variații se observă atât de la produsul vegetal 

proaspăt la produsul vegetal uscat, cât și pe parcursul dezvoltării mugurilor, 
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respectiv de la muguri la frunze, respectiv fructe. Se observă diferențe și între cele 

două specii de Ribes. 

 

Tabelul 3.  

Clase de compuși identificați în diferitele extracte 

 

 Se observă prezența în toate extractele a acidului abscisic, a acidului -

linolenic, precum și a adeninei (vitamina B4) în extractele din coacăz negru, 

respectiv a vitaminei C în mugurii de coacăz roșu. Dintre hormonii de creștere 

specifici mugurilor, în cei de coacăz negru s-a regăsit acidul abscisic, care este un 

hormon de protecție, dar care conform studiilor recente are și efect antiinflamator 

în organismul uman. 

Parte din aminoacizii regăsiți sunt aminoacizi esențiali: treonina, care este 

precursor de serină și glicină, care ajută la reducerea spasmelor; leucina, aminoacid 

esențial pentru proteinele din musculatură; fenilalanina, precursor de catecolamine 

via L-DOPA; triptofanul, precursor al serotoninei, al melatoninei, al niacinei și 

auxinelor. Prezența acestor aminoacizi poate explica efectul tonic, de stimulare a 

suprarenalelor al extractului din muguri de coacăz negru, furnizând organismului o 
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serie de aminoacizi precursori de neurotransmițători, care pot avea și efecte 

farmacologice importante în afecțiuni inflamatorii sau degenerative pe sistemul 

muscular. 

 

3.6.5. Analiza elementală 

Comparând extractele gemoterapice obținute din muguri proaspeți în 3 

stadii de dezvoltare – dormind, dezvoltat optim și deschis, respectiv din frunze 

proaspete, s-a observat creșterea conținutului mineral odată cu diferențierea 

celulară. Diferențele sunt mai semnificative pentru calciu și zinc. În general există 

un salt mai mare de concentrație de la starea dormindă la starea de mugur 

dezvoltat. Aceasta se observă mai ales la zinc, care se acumulează pe parcursul 

dezvoltării mugurului; dar și la calciu există un salt cantitativ semnificativ. 

Magneziul și sodiul se mențin relativ constante, indiferent de stadiul de diferențiere 

celulară. Și calciul se stabilizează cantitativ după deschiderea mugurului. Zincul 

are un maxim de concentrație în momentul diferențierii maxime, adică la 

deschiderea mugurului și scade apoi în frunze. 

Aceste date indică extractele gemoterapice ca surse bogate în elemente 

minerale, dacă se obțin din material vegetal proaspăt, în faza optimă de dezvoltare 

(înainte de deschiderea mugurului, dar la stadiul de dezvoltare maximă a acestuia) 

și conform metodei standardizate de extracție prevăzută de Farmacopee (Olah et 

al., 2018). 

 

 
Graf. 2. Influența diferențierii celulare asupra conținutului de minerale al extractelor 

gemoterapice 
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3.7. EVALUAREA EFECTELOR BIOLOGICE 

3.7.1. Evaluarea capacității antioxidante 

Rezultatele determinărilor prin metodele FRAP și CUPRAC converg 

indicând un potențial antioxidant mai mare în extractele din muguri obținute cu 

amestec alcool etilic – glicerină, respectiv din material vegetal proaspăt. În cazul 

frunzelor capacitatea antioxidantă este mai puțin influențată de caracterul proaspăt 

sau uscat al materialului vegetal. Se observă o creștere a potențialului antioxidant 

de la mugurul dormind la cel în stare de dezvoltare optimă; ca apoi acest efect să 

scadă în momentul deschiderii mugurilor, confirmând rezultatele studiilor noastre 

anterioare care arată că mugurii trebuie recoltați în stadiul maxim al dezvoltării lor.  

În cazul radicalilor superoxid am observat creșterea potențialului mai ales 

în extractul din muguri proaspeți dezvoltați optim, respectiv în mugurii deschiși, 

prelucrați proaspeți în amestec alcool și glicerină. Tendința de efect antioxidant 

maxim la mugurii optim dezvoltați se confirmă la ambele specii, deși mugurii de 

coacăz roșu au efectul mai scăzut față de coacăzul negru. Deasemenea se observă 

scăderea semnificativă a efectului antioxidant dacă mugurii sau frunzele se usucă 

înainte de extracție. 

 Se observă o scădere a capacității de inhibare a xantinoxidazei de la 

mugurul dormind la frunză în cazul coacăzului negru; la coacăzul roșu capacitatea 

de inhibare este mai scăzută față de coacăzul negru. Extractele în glicerină par a fi 

cele mai potente sub acest aspect, obținute din material vegetal proaspăt. Aceste 

rezultate indică faptul că atât mugurii cât și frunzele sau fructele de coacăz negru au 

un potential antioxidant și de inhibare a xantinoxidazei mai mare decât aceleași 

părți vegetative de la coacăzul roșu. 

 Tot pe baza acestor rezultate se pot confirma unele indicații observate 

clinic la extractele din muguri de coacăz negru: efect benefic în caz de 

ateroscleroză, antiagening – tonic, efect benefic în caz de răceli, infecții 

respiratorii, gripă etc. 

Efectul antioxidant ale flavonoizilor a fost dovedit și în studii anterioare. 

Hermenean si colab. (2014) au dovedit prin studii in vivo efectul antioxidat și 

antiinflamator al naringeninei, simplă și prin formulare în b-Cyclodextrină, 

extractele din mugurii de coacăz negru având în compoziție și derivați de 

naringenină. 
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Graf. 3. Variația potențialului antioxidant în diferitele părți vegetative ale speciilor Ribes nigrum 

și Ribes rubrum  

 
Graf.4. Variația potențialului de inhibare a xantinoxidazei în extractele din diferitele părți 

vegetative ale speciilor Ribes nigrum și Ribes rubrum 
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Graf. 5-9. Variația potențialului antioxidant al extractelor studiate 
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3.7.2. Evaluarea potențialului antiinflamator 

 Se observă o scădere a efectului antiproteolitic de la mugurul dormind spre 

mugurul deschis, dar scăderea nu este semnificativă, iar la frunze crește din nou. 

Există o scădere a acestui efect de la coacăz negru la coacăz roșu, dar diferențele nu 

sunt foarte mari. Efectul maxim se observă la extractele în amestec alcool – 

glicerină sau glicerină respectiv la extractele din material vegetal proaspăt. 

 Aceste rezultate indică un efect antiinflamator semnificativ pentru muguri, 

dar și pentru frunzele sau fructele de Ribes nigrum, confirmând observațiile din 

gemoterapie conform cărora extractul din muguri de coacăz negru este un 

antiinflamator general. 

  
Graf. 10. Variația efectului antiproteolitic în extractele din diferitele părți vegetative ale speciilor 

Ribes nigrum și Ribes rubrum  
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3.7.3. Evaluarea potențialului antiinfecțios 

 Am observat un efect antiinfecțios semnificativ împotriva germenilor 

ureazo-dependenți. Efectul antiureazic variază puțin de la muguri la frunze și fructe 

în cazul coacăzului negru, dar efectul este clar mai scăzut la coacăzul roșu. Se 

observă o mică variație în sensul scăderii pentru extractele din material vegetal 

uscat. Extractele cu potențialul cel mai înalt sunt cele în amestec glicerină – alcool, 

respectiv în glicerină. 

 
Graf. 11. Variația efectului antiureazic în extractele din diferitele părți vegetative ale speciilor 

Ribes nigrum și Ribes rubrum  

 

3.7.4. Evaluarea potențialului antineurodegenerativ 

 Am observat un efect puternic inhibitor al extractelor din Ribes nigrum 

asupra tirozinazei, variațiile fiind mici la nivelul mugurilor, efectul crescând la 

frunze. Variații mai mari apar la uscarea părților de plantă, în sensul scăderii 

efectului. Acest efect este legat și de capacitatea antioxidantă mare a acestor 

extracte, având în vedere că tirozinaza este o oxidază. Tendințele sunt similare și la 
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inhibarea acetilcolinesterazei. Se observă o scădere mai mare la extractele din 

Ribes rubrum, mai accentuat la acetilcolinesterază.  

 Aceste rezultate indică potențialul neuroprotector semnificativ al 

extractelor mai ales din muguri și frunze de coacăz negru. 

 
Graf. 12-15. Variația efectului de inhibare a tirozinazei și acetilcolinesterazei în extractele din 

diferitele părți vegetative ale speciilor Ribes nigrum și Ribes rubrum  
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CONCLUZII  

 

 Gemoterapia, terapia cu muguri și alte părți de plante cu țesuturi 

meristematice, câștigă din ce în ce mai mulți adepți datorită valorii terapeutice 

ridicate, a eficacității și siguranței produselor folosite. De aceea studiul 

materialelor vegetale specifice și a extractelor folosite de această nouă formă de 

fitoterapie are o importanță deosebită, mai ales că în acest domeniu sunt puține 

studii (Chișe et al., 2016). 

Lucrarea prezintă un studiu fitochimic amplu, care oferă informații 

prețioase pentru explicarea mecanismelor de acțiune, pentru corelarea cu efectele 

biologice observate sau demonstrate în vederea explicării și susținerii indicațiilor 

terapeutice. Studiul a relevat prezența în muguri a multor polifenoli, dar și a unor 

hormoni de creștere, vitamine sau aminoacizi.  

 Este prima lucrare care compară sub acest aspect diferitele părți 

vegetative de la două specii de Ribes: Ribes nigrum și Ribes rubrum, observându-

se diferențe semnificative atât sub aspect calitativ, cât și cantitativ. 

 Lucrarea abordează și aspecte legate de determinarea perioadei optime de 

recoltare a mugurilor, de determinarea solventului optim, respectiv dacă uscarea 

materialului vegetal influențează calitatea și ca urmare, eficacitatea extractelor. S-a 

observat că solventul propus de farmacopei – amestecul de alcool etilic – glicerină, 

este solventul optim care are capacitatea să extragă o gamă largă de compuși 

bioactivi valoroși, din material vegetal proaspăt, cu calitate și eficacitate superioară 

față de materialul vegetal uscat. 

 Lucrarea abordează pentru prima dată evaluarea sub multiple aspecte a 

efectului antioxidant, antiinflamator, antiinfecțios și antineurodegenerativ al 

extractelor din muguri și alte părți vegetative ale speciilor Ribes nigrum și Ribes 

rubrum, unele dintre aceste efecte fiind evaluate prin metode enzimatice in vitro. 

 Studiile noastre au evidențiat capacitatea antioxidantă mare a extractelor 

din muguri, frunze și fructe de coacăz negru, putând neutraliza radicalii hidroxil și 

peroxid, dar inhibând și xantinoxidaza. Pe de altă parte, extractele din muguri și 

frunze prezintă efect antiproteolitic, care indică efect antiinflamator; inhibă 

puternic ureaza, indicând efect antiinfecțios, respectiv tirozinaza și 

acetilcolinesteraza, datorită căreia au potențial anti-neurodegenerativ. Aceste efecte 

biologice sunt mai pregnante la extractele din coacăz negru față de coacăz roșu. 

 Prin urmare putem concluziona că în gemoterapie trebuie folosiți mugurii 

proaspeți, prelucrați în stare proaspătă, cu amestec etanol – glicerină și proveniți de 
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la specia Ribes nigrum. Doar această specie prezintă calitatea, eficacitatea și 

siguranța necesară utilizării în terapie.   

Mugurii celor două specii sunt alcătuiți după aceeași schemă generală, 

prezentând o parte axială, pe care se inseră organele apendiculare (catafile/solzi, 

frunzulițe, axul inflorescenței). Au fost semnalate variații care se referă la 

mărimea, culoarea și dispoziția lor pe lăstar, forma și lungimea axului lor, numărul 

de catafile/solzi. Catafilele variază ca formă, mărime, culoare, părozitate la cele 

două specii luate în studiu. 

În urma investigațiilor de microscopie fotonică și electronică a mugurilor 

am observat că există diferențe structurale între cele două specii: 

- Ribes nigrum are mugurii apicali și axilari mai bine dezvoltați decât Ribes 

rubrum; 

- Ribes nigrum are la nivelul catafilelor/solzi glande secretoare diferite față 

de Ribes rubrum; 

- Ribes nigrum are catafilele externe mai bine dezvoltate decât la Ribes 

rubrum; 

- Ribes nigrum are peri tectori la nivelul catafilelor mai lungi și mai bine 

dezvoltați decât Ribes rubrum; 

- Ribes nigrum are la nivelul epidermei inferioare glande secretoare diferite 

față de Ribes rubrum. 

Există o corelație directă între mediul extern și dezvoltarea mugurilor; 

ceea ce a fost observat de noi la mugurii recoltați din Arad și din Cluj; cei din Arad 

sunt mai bine dezvoltați decât cei de la Cluj datorită temperaturilor mai ridicate 

care au fost semnalate în această zonă.  

S-a putut evidenția corelarea între procesele metabolice de la nivelul 

mugurilor la cele două specii luate în studiu cu dezvoltarea celulelor nediferențiate 

și diferențiate de la nivelul apexului cu ajutorul microscopiei electronice de 

transmisie. Prin intermediul microscopiei fotonice și electronice se poate evidenția 

conținutul în compuși bioactivi la cele două specii luate în studiu, la nivelul 

mugurilor dorminzi corelate cu analizele fitochimice efectuate.  

Studiile din această teză de doctorat ne-au permis să facem corelații între 

compoziția fitocomplexului din extractul gemoterapic și efectele biologice 

observate clinic, dar nedemonstrate până acum, iar aceste corelații deschid 

posibilitatea de a explica din punct de vedere farmacologic mecanismul de acțiune 

al extractului gemoterapic din muguri de coacăz negru.  

Nu în ultimul rând studiul ne-a permis să dăm răspuns la principala 

întrebare care ne-a determinat să abordăm această temă ca și subiect al tezei de 



42 

 

doctorat: mugurii de coacăz negru nu pot fi înlocuiți în gemoterapie cu mugurii de 

coacăz roșu, mugurii de Ribes rubrum L., sub aspectul calității materialului vegetal 

de uz farmaceutic, putând fi considerați falsificatori ai mugurilor de Ribes nigrum 

L. 

 

ELEMENTE DE NOUTATE DIN TEZA DE DOCTORAT 

 

Pentru prima dată s-a realizat:  

 

 un studiu detaliat, comparativ, prin microscopie fotonică și electronică, a 

structurii și ultrastructurii mugurilor speciilor Ribes nigrum L. și Ribes 

rubrum L., recoltați în perioada de iarnă; 

 

 evidențierea pentru prima dată prin microscopie de baleaj a dispunerii 

elementelor care alcătuiesc mugurul de la Ribes nigrum și Ribes rubrum, 

observându-se forma, mărimea și dispunerea lor;   

 

 perfecționarea și stabilirea unei metodologii de lucru pentru evaluarea 

perioadei optime de recoltare a mugurilor de coacăz negru în gemoterapie, 

pentru a avea o cantitate optimă de compuși bioactivi; 

 

 stabilirea solventului de extracție în ceea ce privește compoziția optimă, 

cu evidețierea diferențelor de compoziție a  fitocomplexului analizat de la 

cele două specii de Ribes, în vederea comparării din punct de vedere 

fitochimic; 

 

 demonstrarea efectelor biologice cu ajutorul metodelor spectrale și 

enzimatice: antioxidant puternic, antiinflamator, antiinfecțios și 

antineurodegenerativ al mugurilor de coacăz negru, demonstrându-se 

astfel eficiența mai mare a extractului gemoterapic din muguri de Ribes 

nigrum față de cel din extractele din Ribes rubrum. 
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