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Juodasis serbentas (Ribes nigrum L.) – svarbus maistas ir vaistas ţmogaus
sveikatai
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Straipsnyje pristatomas juodasis serbentas (Ribes nigrum L.)-farmakopėjinis vaistinis augalas, kurio pagrindinė vaistinė ţaliava yra vaisiai. Ištirta,
kad ne tik vaisiai, bet ir pumpurai bei lapai yra naudojami maistui bei gydymo tikslais. Pagrindiniai biologiškai aveiklieji junginiai – polifenoliai, ypač
flavonoidai, kurie yra nustatomi efektyviosios skysčių chromatografijos metodu. Augale kaupiasi lignanai, beveik visose jo dalyse nustatyta antocianinų.
Išskirti pagrindiniai galokatechinai, kurie apsprendţia priešuţdegiminį poveikį. Vaistinė augalinė ţaliava pasiţymi antioksidaciniu aktyvumu, slopina
uţdegimą, be to, vartojama oftalmologijoje.
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Įvadas

Metodika

Vaisiai (uogos) – svarbiausia juodųjų serbentų vaistinė
ţaliava, tačiau jų lapai bei pumpurai gali būti vartojami
maistui, prieskoniams ir vaistams gaminti (Jaskonis, 1996;
Gaiţauskienė, 2009). Daug juodųjų serbentų uogų
suvartojama švieţių (Matsumoto et al., 2006). Jas
rekomenduojama valgyti kai daţnai kraujuoja ţaizdos,
dantenos, pasireiškia kraujavimai iš nosies (Kaunienė,
1991). Iš vaisių spaudţiamos sultys, kurios ypač naudingos
vaikams. Jos geriamos sumaţėjus skrandţio rūgštingumui,
sergant opalige, gastritu (Kaunienė, 1991). Iš uogų
verdama uogienė, dţemai, tyrės, kurios yra puikus vaistas
skorbutui gydyti. Lapai ţinomi kaip nepakeičiamas
komponentas koncervuojant darţoves, pagerinantis jų
išlaikymą. Tačiau gali būti vartojami ir gydymo tikslais –
gydomosioms vonioms, vitamininei arbatai (Liobikas,
Liegiūtė, 2008). Vartojant arbatą ţarnyne sumaţėja
puvimo procesai, normalizuojasi jo mikrobiota. Naudinga
sergant širdies aritmija, širdies yda, kardioneuroze
(Kaunienė, 1991). Anksti pavasarį švieţi vitaminingi lapai
tinka salotoms (Ryliškis, 2008). Nustatyta, kad vaistams
tinka ne senesnės kaip 1 metų uogos (Jaskonis, 1996).
Juodųjų serbentų pumpurai svarbi ţaliava parfumerijos
pramonėje. Iš neaktyviu metu surinktų pumpurų išskiriami
aromatai naudojami kvepalų gamyboje. Taip pat
naudojami gaminant likerius trauktines (Jaskonis, 1996).
Pastaruoju metu juodųjų serbentų ţaliava plačiai
tyrinėjama, vykdomi eksperimenti, atliekami bandymai su
gyvūnais. Gaminami ekstraktai, analizuojami ir
identifikuojami
konkretūs
biologiniai
junginiai.
Charakterizuojami sukieliami poveikiai ir veikimo
mechanizmai. Moksliškai grindţiami vartojimai.
Pirmą kartą Lietuvoje pagamintas antioksidacinio
poveikio preparatas – tabletė, kurios sudėtyje yra juodųjų
serbentų vaisiuose esančių polifenolių (antocianinų)
(Kasparavičienė, 2005).
Šio darbo tikslas – išanalizuoti literatūros duomenis
apie juodųjų serbentų vaistinės augalinės ţaliavos kokybę,
panaudojimo galimybes bei ţaliavos poveikį ţmogaus
sveikatai.

Šios apţvalgos duomenys surinkti analizuojant
naujausius mokslinės literatūros straipsnius pasirinktose
duomenų bazėse (Pubmed, Medline, Springerlink).
Rezultatai
Biologiškai veiklieji junginiai žaliavoje. Juodųjų
serbentų vaisiuose gausu vitaminų: askorbo rūgšties kiekis
siekia 100–250 mg/100g; karotinoidų nedaug: beta
karotino (provitamino A) – tik 0,08–0,11 mg/100g; B
grupės vitaminų: tiamino – 0,03 mg/100g; riboflavino –
0,04mg/100g; piridoksino – 0,13 mg/100g; gausu
pantoteno rūgšties – 0,04 mg/100g – jos kiekiu juodasis
serbentas pralenkia ţemuogę, avietę, šaltalankį, erškėtį,
aroniją. Taip pat nemaţai filochinono (vitamino K) – 0,86
mg/100g ir vitamino PP – 30 mg/100g (Ryliškis, 2008).
Iš juodojo serbento išskiriami polifenoliniai junginiai,
kuriuos galima identifikuoti aukšto slėgio skysčių
chromatografija
UV
spektre
ir
UV-regimąja
spektrofotometrija (Butnariu, 2014). Fenoliniai junginiai
skirstomi į taninus, flavonoidus ir lignanus (Komes et al.,
2011). Pagrindiniai junginiai – flavonoidai: flavonoliai
(13,50 mg/100g), flavan-3-oliai (1,17 mg/100g), proantocianidinai (149,7 mg/100g) (Yoko et al., 2003).
Nustatyta, kad EGCG, EGC, ECG, EC ir GCG yra
pagrindiniai katechinai juodųjų serbentų vaisiuose
(Coutinho et al., 2008).
Tyrimais nustatyta, kad visose juodojo serbento
dalyse yra antocianinų (Liobikas, Liegiūtė, 2008).
Pumpurai. Juodųjų serbentų pumpuruose susikaupia
didelis kiekis eterinių aliejų, kurie išskiriami
hidrodistiliacijos būdu. Distiliacijos/ekstrakcijos metodu
(Likens-Nickerson)
išgauti
aromatiniai
ekstraktai
išskiriami
į
lakiuosius
ir
nelakiuosius.
Dujų
chromatografijos,
masių
spektrometrijos,
liepsnos
jonizaciniu detektoriumi nustatyta, kad pagrindiniai lakieji
junginiai yra alifatiniai terpenai (38–55 %): sabinenas, ð-3karnenas, terpineolis, cis ir trans beta ocimenai. Nelakieji
junginiai: galokatechinas, katechinas, chlorogeninė r.,
kavos r, rutinas, astragalinas, kvercetinas, naringeninas,
kamferolis, karnozolis, miricetin-3-gliukozidas, mircetin3-rutinozidas, kamferolio gliukuronidas.
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Eterinių aliejų kvapas priklauso nuo junginių mišinio,
tačiau
4-metoksi-2-metil-2-merkaptobutanas
suteikia
pumpurams specifinį, taip vadinamą ,,kačių kvapo“ toną
(Gaiţauskienė, 2009).
Lapai. Juodųjų serbentų lapuose kaupiasi fenoliniai
junginiai, kuriuos galima identifikuoti efektyviaja aukšto
slėgio skysčių chromatografija kartu su DAD detektoriumi
ir elektropurkštuvinės jonizacijos masių spektrometru.
Tiriant tris skirtingas rūšis jų rasti net 43:
proantocianidinai, prodelfinidinai, fenolinės rūgštys,
flavonol glikozidazės – 12 kvercetino glikozidų, 12 –
kamferolio, 3-mircetino ir 1 izoramnetino. Dominuoja šie
junginiai – rutinas, hyperozidas, izokvercetinas, kamferol3-O-rutinozidas, kamferol-3-O-gliukozidas, kvercetin-3-O(6-malonyl)-gliukozidas ir kamferol-malonyloksidas (Liu
et al., 2014). Nustatyta taninų. Ir išskirti 5 skirtingi
galokatechinai (Garbacki et al., 2002).
Fitocheminio tyrimo metu buvo rasta lignanų: 7,7epoksilignanai (ribezinai A,B,C, D), tetrahidrofuranų tipo
seksvilignanai (ribezinai E, F, G), spirociklinis dilignanas
(ribezinas H) (Sasaki et al., 2013).
Vaisiai. Juodųjų serbentų vaisiuose flavonolių yra apie
50% (kvercetinas 29,8 %, miricetinas 15,5 %, kemferolis
5,9 %), o likusi dalis – fenolinės rūgštys (Kasparavičienė,
2005).
Eksperimentai parodė, kad juodųjų serbentų vaisiai
(uogos) turtingi antocianinų – tai raudonai mėlyni
pigmentai,
daţančios
medţiagos,
priklausančios
flavanoidams, kurių kiekis – 1300–4000 mg/kg (Liobikas,
Liegiūtė, 2008). Pagrindiniai antocianinai esantys
vaisiuose
yra
cianidin-3-rutinozidas,
delfinidin-3rutinozidas, cianidin-3-gliukozidas ir delfinidin-3gliukozidas (Kasparavičienė, 2005).
Iš viso juodųjų serbentų uogos turi 13–20 % sausųjų
medţiagų, kurių cukringumas 6–10 %. Vyraujantis cukrus
– fruktozė. Uogų rūgštingumas – apie 2–4 %, kurių tarpe
didelę dalį sudaro citrinos rūgštis. Uogose labai daug kalio
– 350 mg/100g., geleţies – 1300 μg/100g, bei
mikroelementų: boro, kobalto, mangano, vario, molibdeno,
cinko, floro (Ryliškis, 2008).
Biologiškai veiklieji junginiai ir jų poveikiai.
Flavanoidai
turi
antioksidacinį
poveikį.
Spektrofotometriniais metodais tirtas ekstrakto poveikis
osmosiniam
rezistentiškumui,
eritrocitų
formai,
hemolitiniam ir antioksidaciniam aktyvumui. FTIR tyrimas
parodė, kad ekstraktai modifikuoja eritrocitų membraną ją
sustiprindami, apsaugo nuo laisvųjų radikalų poveikio, UV
radiacijos (Bonarska-Kujawa et al., 2009).
Lyginant mėlynių, spanguolių ir juodųjų serbentų
vaisių sultis nustatyta, kad didţiausias antioksidacinis
aktyvumas yra būdingas juodiesiems serbentams (93 %)
(Jasutienė, Viškelienė, 2006).
Antocianinai, ypač cianidino ir delfinidino dariniai,
naudojami regėjimo gerinimui, akių ligų ir defektų
gydymui (Matsumoto et al., 2006). Įrodyta, kad jie skatina
fermento rodopsino sintezę, saugo akie lęšiuką nuo ligas
sukeliančių fermentų poveikio, stabdo kataraktos
vystymąsi (Liobikas, Liegiūtė, 2008).
Tyrimai parodė, kad flavanoidai turi antivirusinį
aktyvumą prieš gripo virusus A ir B, Herpex simplex
virusą ir ţmogaus imuno deficito virusą. Slopina

Helycobacter pylori. Nustatyta, kad ekstraktai inhibuoja
viruso išlaisvinimą iš infekuotų ląstelių (Yoko et al., 2003).
Kokybinis uogų ekstraktų antimikrobinio poveikio
įvertinimas difuzijos į kraujo ir Mueller-Hinton agarą
metodu parodė, kad visų tirtų serbentų veislių uogų 100 μl
ekstraktai, nepriklausomai nuo uogų sunokimo laipsnio,
slopino ir gram+ Staphylococcus aureus, Enterococcus
faecalis ir gram– Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella enteridis ir Shigella flexneri
augimą
(pastarosios
dvi
yra
enteropatogeninės,
sukeliančios šigeliozę ir salmoneliozę) (Liobikas, Liegiūtė,
2008).
Antocianinai inhibuoja COX, taip pat padidina NO
sintazės aktyvaciją ţmogaus venų endotelių ląstelėse. Taip
apsaugo kraujagysles, maţina sienelių paburkimą, slopina
trombocitų susidarymą, maţina sklerozės tikimybę
(Liobikas, Liegiūtė, 2008). Iowa Women‘s Health Study
epidemiologinio tyrimo metu, kuriame dalyvavo 34 489
pomenopauzinio amţiaus moterys, nustatyta, kad
flavononų, antocianidinų ir kitų flavonoidų turtingas
maistas sumaţina mirties riziką nuo koronarinių širdies
ligų.
Ląstelėse, kultivuotose in vitro, polifenoliai
pasiţymėjo antivėţiniu poveikiu, inhibavo vėţinių ląstelių
augimą, sukeldami jų apoptozę (Bishayee et al., 2011).
Meta analizės duomenimis, kuri apima 8 perspektyvius ir 4
atvejo kontroliuojamus tyrimus, dideli flavonoidų kiekiai
reikšmingai sumaţina plaučių vėţio riziką.
Eksperimentai parodė, kad pati aktyviausia frakcija
pasiţyminti antiuţdegiminu poveikiu susideda iš
kondensuotų taninų. Galokatechinai turi poveikį
chondrocitų metabolizmui. Radioimuninio metodo analizės
metu trys galokatechinai ţymiai sumaţino prostaglandinų
(PGE2) kiekį (Garbacki et al., 2002). 5 ml skysto ektrakto
du kartus dienoje skiriama kaip adjuvantas reumatinių
būklių gydyme.
Išvados
1. Tradicinėje medicinoje juodųjų serbentų vaisiai yra
ţinomi kaip vitamininė ţaliava tinkanti skorbutui gydyti,
maţinti padidėjusį skrandţio rūgštingumą, antiinfekcinė,
antiuţdegiminė, antioksidacinė priemonė.
2. Polifenoliniai junginiai, ypač flavonoidai yra
pagrindiniai biologiškai veiklieji junginiai juodųjų
vaisiuose, kuriuose ypač gausu antocianinų, pumpuruose –
eterinių aliejų, lapuose dominuoja rutinas, hiperozidas.
3. Flavonoidai turi antioksidacinį poveikį, kuris
tiriamas
aukšto
slėgio
efektyviosios
skysčių
chromatografijos metodu.
4. Remiantis atliktai tyrimais, juodųjų serbentų
vaistinė ţaliava pasiţymi antivirusiniu, antibakteriniu,
antimikrobiniu, priešuţdegiminiu poveikiu.
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Edita Elijošiutė, Audronis Lukošius, Ona Ragaţinskienė, Audrius Maruška
Blackcurrant (Ribes nigrum L.) - important food and drug to human health
Summary,
The article presents the black currant (Ribes nigrum L.) - pharmacopoeiacal medicinal plant, which main raw material are fruits. It is researched
that not only fruits but also buds and leaves are used for food and medicinal purposes. The main biologically active components - polyphenol compounds,
particularly flavonoids which are determined by using high performance liquid chromatography. Lignans are accumulated in the plant; in almost all parts
anthocyanins are found. There are distinguished main galokatechinai (išversk moksliškai i anglu kalbą) determining anti-inflammatory effect. Medicinal
plants material has antioxidant activity, anti-inflammatory activity, in addition is used in ophthalmology.
Ribes nigrum L., flavonoids, ESC, anthocyanins, antioxidant effect
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