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Czarna porzeczka i olej z jej nasion – fitoterapeutyczne 
panaceum?
Blackcurrant and blackcurrant seed oil – a phytotherapeutic panacea?

Justyna Jessa, Kamil K. Hozyasz

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Blackcurrant (Ribes nigrum) is a shrub commonly grown in Poland. It has 
antioxidant qualities due to the presence of polyphenols and vitamin C. 
Blackcurrants have anti-tumor properties, they lower blood cholesterol, 
normalize glycaemia and limit the growth of Helicobacter pylori and 
Influenza virus. Anthocyanins detected in blackcurrant fruits have 
a beneficial effect on visual acuity, thus blackcurrants can be used in the 
glaucoma and myopia treatment. Blackcurrant seed oil is considered to 
have special health value (bio-oil) due to optimal proportions of essential 
fatty acids (EFAs). The oil can be used in the treatment of cardiovascular 
diseases, psoriasis, rheumatoid arthritis as well as in prevention and 
treatment of atopic dermatitis in infants.

The aim of this paper is to give a brief review on the health-promoting 
properties of blackcurrant and spread the knowledge of medical applications 
of blackcurrant seed oil.
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Czarna porzeczka (Ribes nigrum), to krzew owocowy powszechnie uprawiany 
w Polsce. Jego owoce posiadają silne właściwości przeciwutleniające, m.in. 
ze względu na obecność polifenoli i witaminy C. Czarna porzeczka działa 
przeciwnowotworowo, obniża stężenie cholesterolu we krwi, normalizuje 
glikemię, ogranicza wzrost Helicobacter pylori oraz namnażanie wirusa grypy. 
Antocyjany zawarte w czarnej porzeczce korzystnie wpływają na ostrość 
widzenia i można je wykorzystać w leczeniu jaskry i krótkowzroczności. 
Olej z nasion czarnej porzeczki uznaje się za produkt o szczególnej wartości 
zdrowotnej (bioolej) ze względu na skład niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych i stosuje się w leczeniu chorób układu krążenia, 
łuszczycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, a także profilaktyce i leczeniu 
atopowego zapalenia skóry.

Celem pracy jest skrótowy przegląd literatury na temat właściwości 
prozdrowotnych czarnej porzeczki oraz popularyzacja wiedzy o medycznych 
zastosowaniach oleju z nasion czarnej porzeczki.

Słowa kluczowe: czarna porzeczka, olej z czarnej porzeczki, żywienie, 
profilaktyka alergii
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Historia uprawy czarnej porzeczki

 Porzeczka czarna (Ribes nigrum L.), należąca do 
rodziny agrestowatych (Grossulariaceae), pochodzi 
z obszarów Europy i Azji o umiarkowanym klima-
cie [1]. Porzeczkę czerwoną uprawiano już od ok. 
1400  r., najprawdopodobniej najpierw w Holandii, 
Danii i innych równinach nadbałtyckich, a następnie 
we Francji i Anglii [2]. Pierwsze zapiski dotyczące 
spożycia czarnej porzeczki sporządzili XVII-wieczni 
zielarze i nawiązywały one do wykorzystania owoców 
jako składnika herbat oraz mikstur leczniczych [3].
 W XVII-wiecznym dziele „Zielnik Herbarzem 
z  języka łacińskiego zowią…” Szymon Syreniusz, 
lekarz, botanik i badacz roślin zielarskich pomimo, że 
na 1584 stronach opisał aż 765 roślin, nie wspominał 
o  porzeczce czarnej ani o innych gatunkach porze-
czek. Spośród owoców jagodowych wzmiankował 
malinę, poziomkę i owoce bzu czarnego. Jednakże już 

w XVIII w., ksiądz Kluk zachwalał czarne porzeczki 
– „iagodki… czarne na długim prętku porządkiem 
wiszące, które lubo kwaśne przecież i surowe dobre, 
i ieszcze lepsze smażone i robi się z nich wino tym 
sposobem, iak z winnych iagod, niewiele pospolitemu 
ustępuiące” [4].
 W monografii z 1883 r. pt. Rośliny użyteczne 
u  ludu litewskiego z okolic Słonima, Wołkowyska 
i  Prużanny, etnograf Michał Fedorowski zawarł ob-
serwację: „W bardzo wielu wsiach, tuż przy chatach 
dają się widzieć małe sadki, w których oprócz grusz 
i jabłoni… najwięcej znajduje się śliw, a także i wiśni… 
Z innych owoców jagodowych przytoczę jeszcze na-
stępujące: czeremcha, berberys, parieczki, smrodziny, 
jagrest, maliny…”. Smrodziny, to staropolska nazwa 
czarnej porzeczki [5].
 W połowie XIX w. Gerald-Wyżycki [6] opisywał 
przetwory z czarnych porzeczek: „Powidła smażone 



15Jessa J, Hozyasz KK.   Czarna porzeczka i olej z jej nasion – fitoterapeutyczne panaceum?

idyna – 0,6 mg/100 g, cyjanidyna – 62,5 mg/100 g) 
i flawon-3-ole (katechina – 0,7 mg/100 g oraz epika-
techina – 0,5 mg/100 g) [10, 12].
 W medycynie ludowej owoce i napar z liści czarnej 
porzeczki, wykorzystywano w leczeniu anginy, stanów 
zapalnych jamy ustnej, krwawienia z dziąseł, chorób 
reumatycznych, wrzodów żołądka i dwunastnicy, 
kamicy układu moczowego, nadciśnienia tętniczego, 
miażdżycy, migreny, gorączki, biegunek [13, 14]. 
„Drzewo gotowane daje odwar, który przykładany na 
podagryczne obrzękłości, uśmierza boleść i leczy” [6]. 
Liście czarnej porzeczki posiadają działanie akware-
tyczne (moczopędne), odtruwające, regenerujące na-
błonek, rozkurczowe – co stanowi o ich przydatności 
w  terapii ostrych stanów zapalnych układu moczo-

z cukrem lub miodem, smak mają przyjemny i nader 
pomocne są w zapaleniu gardła, czyli ślinogorzu”, ale 
i konstatował: „obficie zażywane są od pospólstwa”.
 W XVII w. czarną porzeczkę sprowadzono do 
USA, jednak nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Dopiero odkrycie na początku XX w. znacznych ilości 
wit. C w owocach R. nigrum pobudziło rozwój plantacji 
i przetwórstwo [6].
 W Europie i USA nie przemija zainteresowa-
nie zwiększaniem produkcji czarnej porzeczki [2]. 
W ciągu ostatnich 4 dekad światowe uprawy porzeczki 
zmieniają się ze względu na rozwijający się sektor prze-
twórstwa owoców, szczególnie produkcję soków, ale 
także wymogi konsumentów. Hodowcy skupiają się na 
uprawie odmian odpornych na choroby, o odpowied-
niej jakości owoców, przydatnych do przetwórstwa 
i zamrażalnictwa, zasobnych w wit. C, o odpowiedniej 
kwasowości, dobrym smaku i innych właściwościach 
sensorycznych. Mniejszy nacisk kładzie się na se-
lekcjonowanie odmian bogatych w polifenole i inne 
związki prozdrowotne [7].
 Rodzaj uprawy czarnej porzeczki istotnie wpływa 
na wartość prozdrowotną owoców i ich przetworów. 
Badanie oceniające aktywność antyproliferacyjną – 
zdolność hamowania namnażania się komórek nowo-
tworowych i antyoksydacyjną owoców, pochodzących 
z uprawy organicznej i konwencjonalnej w Polsce wy-
kazało, że 3-4-krotnie większą zawartością związków 
fenolowych i większą aktywnością antyoksydacyjną 
charakteryzowała się czarna porzeczka w porównaniu 
do czerwonej, niezależnie od warunków wzrostu. 
Jednocześnie porzeczki z uprawy organicznej zawie-
rały więcej polifenoli, kwasów fenolowych, flawonoli 
(w przeliczeniu na kwercetynę) i kwasu askorbino-
wego od tych z uprawy konwencjonalnej [8]. Średnia 
zawartość antocyjanów w dżemach pasteryzowanych 
jest również o ok. 33% wyższa, gdy owoce pochodzą 
z uprawy ekologicznej [9].
 Zasobność w związki aktywne, np. antocyjany, 
poza rodzajem uprawy, zależy także od warunków 
klimatycznych – większym ich stężeniem charakte-
ryzują się owoce dojrzewające w warunkach wysokiej 
temperatury i małej wilgotności powietrza [8].

Właściwości prozdrowotne czarnej porzeczki

Wartość odżywcza

 Szczegółową wartość odżywczą różnych gatunków 
porzeczki przedstawiono w tabeli I.
 Czarna porzeczka zawiera różne flawonoidy: 
proantocyjanidyny, flawonole (izoramnetyna – 
0,1 mg/100 g, kemferol – 0,7 mg/100 g, mirycetyna 
– 6,2 mg/100 g, kwercetyna – 4,4 mg/100 g), anto-
cyjanidyny (petunidyna – 3,9 mg/100 g, delfinidyna 
– 89,6 mg/100 g, pelargonidyna – 1,2 mg/100 g, peo-

Tabela I. Wartość odżywcza różnych gatunków porzeczki w przeliczeniu na 
100 g części jadalnych [10-12]
Table I. Nutritional value of different species of currant per 100 g of edible 
portion [10-12]

Czarna
porzeczka

/Blackcurrant

Czerwona
porzeczka

/Redcurrant

Biała
porzeczka

/Whitecurrant

Składniki pokarmowe /nutrients

Energia /Energy (kcal) 63 31 33

Białko ogółem /Total protein (g) 1,40 1,1 1,0

Tłuszcz ogółem /Total fat (g) 0,41 0,2 0,2

Kwasy tłuszczowe nasycone 
ogółem /Total saturated fatty 
acids (g)

0,034 0,017 0,017

Kwasy tłuszczowe jednoniena-
sycone ogółem /Total mono-
unsatrated fatty acids (g)

0,058 0,028 0,028

Kwasy tłuszczowe wielonienasy-
cone ogółem /Total polyunsatu-
rated fatty acids (g)

0,179 0,088 0,088

Węglowodany /Carbohydrates (g) 15,38 13,8 13,1

Błonnik pokarmowy /Dietary 
fiber (g)

7,9 7,7 6,4

Składniki mineralne /minerals

Sód /Sodium (mg) 2 2 1

Potas /Potassium (mg) 322 259 275

Wapń /Calcium (mg) 55 36 30

Fosfor /Phosphorus (mg) 59 33 23

Magnez /Magnesium (mg) 24 12 12

Żelazo /Iron (mg) 1,54 0,9 1,0

Cynk /Zinc (mg) 0,32 0,22 0,22

Miedź /Copper (mg) 0,11 0,11 0,13

Mangan /Manganese (mg) 0,73 0,7 0,66

Witaminy /Vitamins

Ek. Retinolu /Retinol equiva-
lent (mcg)

14 4 0

β-karoten /β-carotene (mcg) 81 24 0

E (mg) 1,00 0,4 0,11

B1 (mg) 0,05 0,04 0,08

B2 (mg) 0,05 0,022 0,020

Niacyna /niacin (mg) 0,3 0,27 0,20

B6 (mg) 0,066 0,04 0,05

Foliany /folate (mcg) 16 11 5

C (mg) 181 45,8 40



16 Probl Hig Epidemiol  2016, 97(1): 14-23

wego [15]. „Herbata z młodych liści mocno porusza 
poty i urynę pędzi” [6]. Nasiona czarnej porzeczki 
zawierają znaczące ilości wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych (polyunsaturated fatty acids – PUFA). 
Należą do nich m.in. kwas linolowy (linoleic acid – LA) 
i α-linolenowy (alfa-linolenic – ALA). LA jest kwasem 
tłuszczowym z rodziny n-6, posiada 2 podwójne wią-
zania, natomiast ALA to kwas n-3 z trzema podwójny-
mi wiązaniami w cząsteczce. Organizm ludzki nie ma 
zdolności syntetyzowania kwasów LA i ALA, muszą 
więc być dostarczone z dietą. LA jest prekursorem 
kwasu γ-linolenowego (gamma-linolenic – GLA). Jest to 
kwas z rodziny n-6 z trzema podwójnymi wiązaniami 
w cząsteczce [16].
 Randomizowane badania wykazały, że wielo-
nienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe (NNKT) 
pełnią istotną rolę w prewencji wielu chorób przewle-
kłych, przede wszystkim schorzeń układu krążenia. 
Obecny w nasionach czarnej porzeczki GLA odgrywa 
ważną rolę w zapobieganiu alergii i chorób przebiega-
jących ze stanami zapalnymi [17, 18].

Właściwości przeciwutleniające czarnej 
porzeczki

 Czarna porzeczka jest źródłem związków poli-
fenolowych, jak flawonole, antocyjany i fenylokwasy 
(kwas kawowy, chlorogenowy, elagowy) (tab. II).
 Sumaryczna zawartość polifenoli w owocach 
czarnej porzeczki wynosi 560-885,5 mg/100 g. Sok 
z czarnej porzeczki zawiera 130-400 mg antocyja-
nów w 1l [19, 20]. Badanie porównujące zawartość 
polifenoli, antocyjanów i zredukowanej formy kwasu 
askorbinowego w czarnej i czerwonej porzeczce, mali-
nie i jeżynie wykazało, że najwyższe stężenie związków 
polifenolowych występuje w Ribes nigrum [19]. Nawir-
ska i wsp. [21] analizowali zdolności antyoksydacyjne 
wytłoków z czarnej porzeczki, aronii, truskawek oraz 
pigwy. Najwyższe stężenia substancji przeciwutlenia-

jących występowały w wytłokach z porzeczki i aronii. 
Podobne wyniki uzyskano porównując metodą DPPH, 
mierzącą całkowitą zdolność antyoksydacyjną, soki 
z różnych owoców dostępnych na rynku słoweńskim 
[22]. Przeciwutleniacze w największym stężeniu 
zawierał sok z czarnej porzeczki, w nieco mniejszym 
sok z czarnego bzu, następnie aronii oraz borówki 
amerykańskiej [22]. Badania soków i napojów do-
stępnych na polskim rynku wykazały, że najbogatsze 
w polifenole są soki z aronii (średnio – 1525 mg/l) oraz 
z czarnej porzeczki (średnio – 1033 mg/l). Ponadto 
soki te najefektywniej neutralizowały rodniki DPPH – 
2-krotnie skuteczniej niż soki z cytrusów [23]. Wyniki 
te potwierdziła analiza Człapak-Matysiak i wsp. [24]. 
Spośród soków: grejpfrutowego, pomarańczowego, 
jabłkowego, aroniowego, z czerwonych winogron 
i z czarnej porzeczki najkorzystniej wypadł ten ostatni.
 Potencjał antyoksydacyjny porzeczki jest związa-
ny przede wszystkim z obecnością antocyjanów, któ-
rym zawdzięcza swoją barwę. Te związki barwnikowe 
odgrywają ważną rolę m.in. w prewencji chorób układu 
krążenia, gdyż wpływają na wydzielanie tlenku azotu 
w śródbłonku tętnic, rozszerzają naczynia wieńcowe, 
poprawiając przepływ krwi i regulują apoptozę [30].

Witamina C

 Czarna porzeczka jest doskonałym źródłem wit. C 
(tab. I) i zawiera jej niewiele mniej od owoców dzikiej 
róży [31]. Sok z czarnej porzeczki jest 4-krotnie za-
sobniejszy w kwas askorbinowy niż sok pomarańczowy 
i aż 50-krotnie od soku jabłkowego [32].
 Witamina C jest aktywatorem licznych enzymów, 
odgrywa istotną rolę w oddychaniu komórkowym, 
wpływa na wytwarzanie kolagenu, uczestniczy 
w gojeniu się ran i złamań, zmniejsza skłonność do 
krwotoków i krwawień dziąseł. Ponadto aktywizuje 
układ immunologiczny, pobudzając wzrost i spraw-
ność komórek odpornościowych. Reguluje produkcję 

Tabela II. Zawartość fenoli i antocyjanów oraz zdolność wiązania rodnika DPPH w ekstraktach z różnych owoców jagodowych [10, 25-29]
Table II. Content of phenols and anthocyanins and ability to bind a radical DPPH in extracts of various berries [10, 25-29]

Gatunek
Fenole ogółem
/total phenols
[mg/g d.w.]

Antocyjany
/anthocyanins
[mg/g d.w.]

Antocyjany
[mg/100 g świeżego produktu]

/anthocyanins
[mg/100 g fresh weight]

Zdolność wiązania rodnika DPPH
/DPPH free radical scavenging activity

[μmole Trolox/g]

Czarna porzeczka (Ribes nigrum) 40,9 15,3 130-400 200,3

Czerwona porzeczka (Ribes rubrum L.) 13,0 2,3 80-420 71,3

Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea L.) 35,4 6,1 32-170 196,9

Żurawina (Vaccinium sect. Oxycoccus) 20,1 3,1 60-200 92,9

Borówka wysoka (Vaccinium corymbosum L.) 26,4 6,3 62-484 128,4

Borówka czernica (Vaccinium myrtillus L.) 55,1 26,3 300-600 287,9

Malina właściwa (Rubus idaeus) 39,0 4,4 10-60 208,0

Jeżyna (Rubus fruticosus L.) 42,5 10,0 83-320 238,5

Truskawka (Fragaria ananassa) 22,5 2,4 15-35 121,6

Aronia (Aronia melanocarpa) 287,5-393,5 20,0 200-1000 167,0

d.w. – dry weight (sucha masa)
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cholesterolu w wątrobie i przetwarzanie go w kwasy 
żółciowe. Jest ważnym przeciwutleniaczem. Wiadomo 
także, że kwas askorbinowy bierze udział w prze-
kształcaniu tryptofanu do serotoniny [33]. Witamina 
C zawarta w czarnej porzeczce jest bardziej stabilna od 
występującej w innych źródłach, co prawdopodobnie 
wynika z dużej zawartości różnych przeciwutlenia-
czy [34].

Właściwości przeciwnowotworowe

 Antocyjany uzyskane z owoców i warzyw wy-
kazują in vitro aktywność antyproliferacyjną wobec 
komórek nowotworowych różnych typów [35].
 U myszy podaż soku z czarnej porzeczki opóźniała 
rozwój guza Ehrlicha o 45-51% oraz indukowała wy-
dzielanie IL-2, IL-10, interferonu-γ oraz IL-4 [36]. 
Stwierdzono także antyproliferacyjny, zależny od 
dawki, potencjał antocyjanów pochodzących z czarnej 
porzeczki oraz borówki na liniach komórkowych raka 
jajnika, szyjki macicy oraz czerniaka. Przypuszczalnie 
spożywanie tych owoców oraz otrzymywanych z nich 
soków może zmniejszać ryzyko rozwoju niektórych 
nowotworów [37]. Stwierdzono hamowanie namna-
żania się komórek nowotworowych raka okrężnicy 
– HT29 oraz raka piersi – MCF7 pod wpływem eks-
traktów z 10 owoców: dzikiej róży, jagód, aronii, jabł-
ka, rokitnika zwyczajnego, śliwki domowej, borówki 
brusznicy, wiśni, malin oraz czarnej porzeczki, przy 
czym ekstrakt z czarnej porzeczki najsilniej hamował 
proliferację komórek MCF7. Stopień inhibicji zale-
żał od stężenia ekstraktów i dla najwyższych stężeń 
wahał się od 46 do 74% dla komórek HT29 (średnio 
62%) i 24-68% dla komórek MCF7 (średnio 52%). 
Hamowanie proliferacji korelowało z zawartością 
karotenoidów i wit. C. Jednakże nie zaobserwowano 
takiego efektu pod wpływem samego kwasu askorbi-
nowego, co może sugerować, że wit. C wywiera efekt 
synergistyczny. Na hamowanie namnażania komórek 
MCF7 w znacznym stopniu wpływała obecność anto-
cyjanów [38].
 Właściwości przeciwnowotworowe czarnej po-
rzeczki mogą być także związane z obecnością kwasów 
organicznych. Kwasy kawowy, chlorogenowy i elagowy 
blokują związki kancerogenne powstające na drodze 
metabolicznych przemian substancji rakotwórczych. 
8,5-dihydrobenzenofurany, pochodne kwasów ferulo-
wego i kawowego, wykazują właściwości cytotoksyczne 
w stosunku do komórek białaczki, raka okrężnicy 
i sutka. Poza tym kwasy fenolowe wykazują szereg 
innych właściwości, jak działanie przeciwbakteryjne, 
antyseptyczne oraz hemostatyczne [39].
 Flawonoidy neutralizują uszkodzenia komórek 
wywoływane przez wolne rodniki, są więc również 
czynnikami przeciwnowotworowymi [40].

Wpływ na gospodarkę lipidową i układ 
krążenia

 Flawonoidy przeciwdziałają utlenianiu chole-
sterolu LDL. W badaniach na królikach wykazano, 
że antocyjany ekstrahowane z czarnych porzeczek 
istotnie zmniejszają stężenie całkowitego cholesterolu, 
LDL oraz VLDL [41]. W eksperymencie na szczu-
rach wykazano zwiększoną aktywność α-glukozy-
dazy u zwierząt, którym podawano przez 4 tygodnie 
przecier z czarnych porzeczek, a także zmniejszone 
stężenie sprzężonych dienów w wątrobie oraz wolnych 
kwasów tłuszczowych w surowicy krwi [42]. U szczu-
rów z zespołem metabolicznym, indukowanym dietą 
bogatofruktozową, podaż czarnej porzeczki w ilości 
100-300 mg/kg mc/d przez 8 tygodni hamowała 
przyrost tkanki tłuszczowej w najądrzach, obniżała 
ciśnienie tętnicze krwi oraz stężenie cholesterolu 
całkowitego, trójglicerydów, cholesterolu LDL oraz 
insuliny [43]. Poza tym antocyjany, hamując aktyw-
ność fosfodiesterazy i cyklooksygenazy, skuteczniej 
od aspiryny zmniejszają agregację płytek krwi, co 
ma kluczowe znaczenie w profilaktyce miażdżycy. 
Flawonoidy razem z wit. C biorą udział w tworzeniu 
wiązań w strukturze kolagenu, wzmacniając naczynia 
krwionośne [40]. Ze względu na dużą zawartość wit. 
C oraz potasu spożywanie czarnych porzeczek zaleca 
się chorym na nadciśnienie tętnicze [44].

Wpływ na glikemię

 Oceniono oddziaływanie nasion czarnej porzecz-
ki na przewód pokarmowy i metabolizm szczurów 
laboratoryjnych żywionych dietą bogatofruktozową, 
prooksydacyjną, indukującą hipertriglicerydemię 
i  hiperinsulinemię. Preparat z nasion porzeczki ob-
niżył aktywność enzymów glikolitycznych w błonie 
śluzowej jelita cienkiego oraz zwiększył aktywność 
glikolityczną mikroflory jelita [45].
 U ludzi czarna porzeczka korzystnie wpływa na 
glikemię poposiłkową. W badaniu z udziałem 20 zdro-
wych kobiet po posiłku składającym się z białego pie-
czywa spożycie 150 g owoców jagodowych zmniejszało 
zapotrzebowanie na insulinę. Uczestniczki podzielono 
na 3 grupy i podano im takie same ilości białego pie-
czywa wraz z porcją owoców jagodowych: truskawki, 
czarne jagody lub borówki (pierwsza grupa), maliny, 
aronię lub malinę moroszkę (druga grupa) lub miesza-
ninę owoców jagodowych: truskawek, borówek, jeżyny 
i czarnej porzeczki (trzecia grupa). Spożywanie białe-
go pieczywa wraz z mieszaniną owoców, w skład której 
wchodziła czarna porzeczka, znacząco zmniejszało 
poposiłkowe wydzielanie insuliny. Dla mieszaniny 
owoców jagodowych wartość AUC-0-30 min wyno-
siła 390±230 mU x min/L, dla maliny 540±250 mU 
x  min/L, dla truskawki 470±210 mU x min/L, dla 
borówki 420±220 mU x min/L, a dla aronii 420±210 
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mU x min/L. Wartość AUC – 0-60 min dla mieszaniny 
owoców wynosiła 1740±840 mU x min/L, dla malin 
2080±860 mU x min/L, dla truskawek 1740±640 mU 
x min/L, dla borówki 1860±800 mU x min/L, a dla 
aronii 1850±500 mU x min/L [46].
 W badaniu randomizowanym Torronen i wsp. 
[47] dwunastu zdrowym osobom podawali 35 g 
sacharozy wraz z mieszaniną 150 g owoców czarnej 
porzeczki, jagód, żurawiny i truskawek. Grupa kon-
trolna otrzymawała 35 g sacharozy rozpuszczonej 
w wodzie. W porównaniu do grupy kontrolnej spożycie 
sacharozy wraz z owocami skutkowało mniejszym 
stężeniem glukozy i insuliny we krwi 15 minut po 
posiłku i większym 90 minut po posiłku. Dieta z owo-
cami bogatymi w polifenole przypuszczalnie poprawia 
kontrolę glikemii po spożyciu cukru rafinowanego.

Inne kierunki oddziaływania czarnej porzeczki

 W badaniu z udziałem ludzi, wyciąg z czarnej 
porzeczki in vivo i in vitro zapobiega wnikaniu wirusa 
grypy do komórek gospodarza [48, 49].
 Ze względu na alkalizujące właściwości sok 
z czarnej porzeczki może być pomocny w profilaktyce 
i leczeniu kamicy układu moczowego [15, 50].
 Podaż czarnej porzeczki szczurom odurzonym 
etanolem chroniła lipidy i białka przed utlenianiem. 
Zatrucie etanolem zaburza metabolizm komórkowy, 
m.in. zmienia strukturę i czynność składników błony 
komórkowej (podwyższone stężenie fosfolipidów). Po-
rzeczka posiada właściwości modulujące toksyczność 
alkoholu, poza tym chroni błony komórkowe przed 
działaniem wolnych rodników ze względu na działanie 
przeciwutleniające [51].
 Badanie metodą spektrofotometryczną wykazało, 
że polifenole zawarte w ekstrakcie z czarnej porzeczki 
chronią erytrocyty przed uszkodzeniami wywołanymi 
przez promienie UV, utlenianiem oraz wolnymi rod-
nikami tlenowymi jednocześnie nie uszkadzając błon 
komórkowych i nie zaburzając ich funkcji [52].
 Spożycie czarnej porzeczki łagodzi stres oksyda-
cyjny i stan zapalny wywołany aktywnością fizyczną, 
wzmacniając korzyści wynikające z ćwiczeń fizycz-
nych. W badaniu z udziałem ochotników oraz na 
modelach komórkowych stwierdzono hamowanie 
wydzielania TNF-α, IL-6 oraz aktywacji prozapal-
nego i pronowotworowego jądrowego czynnika tran-
skrypcyjnego – NF-KB [53]. W randomizowanym, 
podwójnie zaślepionym badaniu stwierdzono również, 
że ekstrakt z czarnej porzeczki może zwiększać wy-
dajność w czasie intensywnych ćwiczeń fizycznych. 
Podaż 13 biegaczom przez 7 dni kapsułek z 300 mg 
ekstraktu z czarnej porzeczki pochodzącej z Nowej 
Zelandii powodowała, że pokonywali oni większe od-
ległości niż mężczyźni z grupy przyjmującej placebo 
(p=0,02) [54]. W badaniu z udziałem triatlonistów, 

na skutek zażywania przez 7 dni proszku z nowoze-
landzkiej czarnej porzeczki w ilości 6 g/dobę, stwier-
dzono zwiększenie o 25% objętości wyrzutowej oraz 
o 26% pojemności minutowej serca w stanie spoczynku 
oraz zmniejszenie o 16% całkowitego oporu obwodo-
wego, bez wpływu na ciśnienie tętnicze oraz częstość 
pracy serca [55]. Eksperymentalnie wykazano także 
ochronne działanie czarnej porzeczki wobec DNA 
ludzkich limfocytów [56].
 W randomizowanym badaniu z podwójnym zaśle-
pieniem z udziałem 28 Japończyków wykazano sku-
teczność polisacharydu z czarnej porzeczki (CAPS) 
w leczeniu kataru siennego u osób z IgE-zależną 
alergią na cedr. W Japonii problem alergii na cedr jest 
powszechny i szacuje się, że z powodu kataru siennego 
cierpi ok. 20 mln obywateli. CAPS zmniejsza nasile-
nie objawów alergii, jak kichanie, katar, przekrwienie 
błony śluzowej nosa i świąd oczu. Nie zaobserwowano 
jednak zmian stężenia swoistej immunoglobuliny  E 
[57, 58]. Weber i wsp. [59] stwierdzili ochronne 
działanie ekstraktów z niektórych roślin na szkliwo 
zębów. Płukanie jamy ustnej wyciągiem z liści Ribes 
nigrum oraz Lebiodki pospolitej (Origanum vulgare) 
hamowało erozję szkliwa silniej, niż preparat z fluorem 
(Elmex Kariesschutz).

Wpływ na proces widzenia

 Antocyjany z czarnej porzeczki normalizują stę-
żenie peptydu – endoteliny-1 w surowicy chorych na 
jaskrę, co może poprawiać hemodynamikę krążenia 
w gałce ocznej i tym samym hamować rozwój choroby 
[60]. W badaniu na szczurach i królikach stwierdzono 
kumulowanie się antocyjanów z czarnej porzeczki 
w  niezmienionej formie w tkankach oka: rogówce, 
tęczówce, naczyniówce, twardówce, cieczy wodnistej, 
ciele rzęskowym i siatkówce. Antocyjany z  czarnej 
porzeczki można więc wykorzystywać w leczeniu 
niektórych schorzeń narządu wzroku, np. jaskry lub 
krótkowzroczności [61].W randomizowanym ba-
daniu z podwójnie ślepą próbą, oceniającym wpływ 
antocyjanozydów z czarnej porzeczki na adaptację 
oka do ciemności, stwierdzono znaczącą poprawę 
subiektywnych objawów osłabienia widzenia u osób 
spożywających koncentrat soku z czarnej porzeczki. 
Składniki owoców Ribes nigrum poprawiają widzenie 
w ciemności oraz przyspieszają regenerację rodopsyny 
– barwnika oka [62].

Czarna porzeczka w Polsce

 Uprawa owoców jagodowych odgrywa istotną 
rolę w polskiej produkcji ogrodniczej od lat 70. XX w. 
Obecnie zajmuje się nią ok. 200 tys., przeważnie 
małych gospodarstw. Po wstąpieniu Polski do UE 
areał uprawy owoców jagodowych ogółem kształtuje 
się w  przedziale 115-147 tys. ha. Zbiory owoców 
jagodowych stanowią średnio 16% zbiorów wszyst-
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kich owoców, a ich produkcja systematycznie rośnie; 
w 2013 r. osiągnęła poziom 607 tys. ton, o 1/5 więk-
szy niż w 2004 r. Wśród upraw owoców jagodowych 
dominuje czarna porzeczka i truskawki – po 32%, 
następnie maliny (23%), borówki (6%), aronia (5%) 
i agrest (2%). W asortymentowej strukturze produkcji 
porzeczek 77% stanowią czarne, a 23% czerwone [63]. 
W Polsce czarna porzeczka występuje także w stanie 
dzikim. Jesteśmy czołowym producentem i dostawcą 
jej owoców na rynki międzynarodowe i pierwszym 
na rynki UE – polska czarna porzeczka stanowi 30% 
zbiorów światowych i aż 70% zbiorów UE. W 2013 r. 
w naszym kraju pozyskano 195 tys. ton tych owoców. 
W latach 60. XX w. zbiory wynosiły zaledwie 15 tys. 
ton. Produkcję zintensyfikowano dopiero po 2000 r., 
na co duży wpływ miały rosnące wymogi przemysłu 
przetwórczego i możliwości efektywniejszego zbioru 
owoców metodami mechanicznymi. Od 2007 do 
2011 r. przy mechanicznym zbiorze owoców i plonie 
6-8 ton z hektara koszty produkcji wahały się od 1,5 
do 1,7 zł/kg. Ceny skupu czarnej porzeczki ujemnie 
korelują z wielkością zbiorów [63-67]. W latach 
2007-2010 utrzymywały się w granicach 1,80-3,75 
zł/kg. W 2011 r. były bardzo wysokie – od 3,50 do 
5,30 zł/kg, głównie ze względu na małe zbiory [68]. 
W latach 2004-2013 średnia powierzchnia uprawy 
czarnej porzeczki wynosiła 39-47 tys. ha, a średni plon 
przypadający na 1ha – 4,5 ton [69]. W tym samym 
czasie eksport świeżych owoców czarnej porzeczki 
wynosił 2-10 tys. ton (6 tys. ton w 2013 r.), natomiast 
w postaci mrożonej 17-27 tys. ton [63].
 W Polsce najpowszechniejszą odmianą jest Tisel, 
charakteryzująca się wcześnie dojrzewającymi dużymi 
owocami, wysoką plennością oraz odpornością na 
choroby [70]. Dawniej często uprawiano odmianę 
Neapolitańska Czarna (Cassis noir de Naples), o nie-
wielkich wymaganiach glebowych [71]. Nasze owoce 
cechuje większa zawartość zawiązków aktywnych niż 
w zagranicznych. Polskie porzeczki zawierają m.in. 
więcej flawonoli, kwasów fenolowych, antocyjanidy-
nów i antocyjanów niż np. uprawiane w Wielkiej Bry-
tanii czy Finlandii [72]. Około 90% owoców czarnej 
porzeczki zbieranej w Polsce wykorzystuje się do pro-
dukcji przetworów – soku zagęszczonego i mrożonek. 
W 2013 r. na produkcję soku przeznaczono 15 tys. 
ton owoców, z czego 90% eksportowano za granicę. 
Podczas produkcji soku pozostają wytłoki, w których 
gromadzi się większość dobroczynnych substancji 
obecnych w owocach czarnej porzeczki [69, 73].

Olej z czarnej porzeczki

 Przetwórstwo czarnej porzeczki nie skutkuje 
dużymi stratami substancji przeciwutleniających. 
Po 6 miesiącach przechowywania w temp. 5-6ºC bez 
dostępu światła ekstraktów z wytłoków z czarnej po-
rzeczki, zawartość antocyjanów i polifenoli obniżyła 

się odpowiednio o 22 i o 10%. Ponieważ większość 
związków aktywnych biologicznie pozostaje w wytło-
kach, produkty uboczne związane z przetwórstwem 
czarnej porzeczki, np. pozyskiwaniem oleju z pestek, 
mogą być wykorzystywane jako cenne dodatki do 
produktów spożywczych, jak herbaty, galaretki, kisiele 
oraz stanowić wartościowy suplement diety [73].
 Nasiona czarnej porzeczki zawierają znaczące 
ilości NNKT. Olej z nasion czarnej porzeczki (ONCP) 
w 78% składa się z PUFA, w tym w 13-17% z GLA 
i w 13% z ALA [74]. Co istotne, w ONCP wzajemna 
proporcja pomiędzy kwasami z rodziny n-6 i n-3 jest 
relatywnie korzystna (4:1) [75]. Zawartość kwasów 
PUFA n-3: ALA i stearydynowego wynosi 15%, a więc 
olej ten dorównuje pod tym względem olejom rybnym. 
Charakteryzuje się on ponadto zasobnością w wit. E, 
2-krotnie większą niż olej rzepakowy. Zawartość steroli 
jest w tym oleju również znacząca (do 82%) [40]. 
PUFA pełnią istotną rolę w prewencji wielu chorób 
przewlekłych, przede wszystkim schorzeń układu 
krążenia, ale także, jak w przypadku GLA – alergii 
czy chorób przebiegających ze stanami zapalnymi 
[17,  18]. Na tym jednak nie kończy się spektrum 
oddziaływań zdrowotnych oleju z nasion czarnej po-
rzeczki. Dzięki fitosterolom, karotenoidom, flawono-
idom, tokochromanolom i kwasom fenolowym posiada 
on właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, 
przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe [76].
 W badaniu porównującym oleje z nasion różnych 
owoców: czarnej porzeczki, jabłek, truskawek i malin 
stwierdzono, że w oleju z Ribes nigrum występują naj-
większe ilości α-tokoferolu (84,32±7,5 mg/100  g, 
czyli 115-138 IU/100 g) oraz fitosteroli (6824,9 
µg/g). Wszystkie oleje z nasion wymienionych owo-
ców, szczególnie zaś ONCP, mogą być traktowane jako 
oleje o szczególnej wartości zdrowotnej (biooleje) ze 
względu na skład kwasów tłuszczowych oraz obec-
ność innych biologicznie aktywnych związków [74]. 
W badaniu porównującym oleje z różnych gatunków 
porzeczki – czarnej, czerwonej i białej, stwierdzono, że 
w ONCP występują wyższe stężenia kwasu linolowego, 
GLA oraz kwasu palmitynowego i mniejsze kwasu 
ALA i kwasu oleinowego. ONCP jest trzecim, obok 
popularnych olejów z wiesiołka i ogórecznika, źródłem 
GLA, jednak w przeciwieństwie do nich – zawiera zna-
czące ilości także innych cennych kwasów tłuszczo-
wych, jak ALA i stearydynowy (2-4%/100 g) [77, 78].

Oddziaływanie ONCP na organizm

 Tahvonen i wsp. [79] porównali wpływ ONCP 
oraz oleju rybiego na gospodarkę lipidową u ludzi. 
Olej z porzeczki w ilości 3 g lub 2,8 g oleju rybiego 
podawano codziennie 15 zdrowym kobietom w dwóch 
cyklach przez 4 tygodnie. Suplementacja ONCP 
w porównaniu do oleju rybiego w większym stopniu 
zwiększała stężenie GLA w triacyloglicerolach i es-
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trach cholesterolu oraz obniżała stężenie cholesterolu 
LDL. W badaniu na szczurach również potwierdzono 
korzystne oddziaływanie ONCP na profil lipidowy. 
Szczury poddano działaniu diety wysokotłuszczowej 
i niskobłonnikowej przez 8 tygodni. Po wdrożeniu 
terapii ONCP obniżyło się stężenie trójglicerydów, 
wzrosło stężenie cholesterolu HDL oraz zmniejszyły 
się depozyty tłuszczu w wątrobie [80].
 ONCP przypuszczalnie może znaleźć zastosowa-
nie w leczeniu chorób skóry – łuszczycy oraz trądziku 
pospolitego, głównie ze względu na obecność prze-
ciwzapalnego GLA [81, 82].
 Oceniano wpływ podaży ONCP przez 6 miesięcy 
na homeostazę DGLA (kwasu dihomo-γ-linolenowego) 
u 21 dzieci chorych na fenyloketonurię. Wzrost stęże-
nia DGLA we krwi był istotnie statystycznie większy 
niż w grupie kontrolnej dzieci zdrowych [83].
 Związki polifenolowe występujące w czarnej 
porzeczce obniżają stężenie IL-4 oraz IL-13, które 
stymulują produkcję eotaksyny-3 (CCL26). CCL26 
niekorzystnie wpływa na niszczenie nabłonka dróg 
oddechowych [84].
 Z nasion porzeczki czarnej wyizolowano polisa-
charydy o wysokiej masie cząsteczkowej, które in vitro 
hamowały adhezję Helicobacter pylori do błony śluzo-
wej żołądka. Przypuszczalnie ekstrakty z porzeczki 
można wykorzystać w terapii niektórych schorzeń 
przewodu pokarmowego [85].
 Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą 
wykazało skuteczność ONCP w leczeniu reumatoidal-
nego zapalenia stawów (RZS) u 34 pacjentów. Podaż 
przez 6 miesięcy skutkowała znaczącą poprawą – do-
chodziło do zmniejszenia bólu i tkliwości w obrębie 
stawów, jednocześnie nie powodując żadnych skutków 
ubocznych [86].
 U osób starszych ONCP może wspomagać odpor-
ność. W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą 
próbą znacząco zwiększyła się odpowiedź odporno-
ściowa przeciwko antygenom toksoidu tężcowego oraz 
T. mentagrophytes w porównaniu do pomiarów sprzed 
suplementacji. U osób z grupy badanej zaobserwowano 
znaczący spadek stężenia prostaglandyny E2 (PGE2), 
przypuszczalnie na skutek spowalniania jej produkcji 
przez GLA [87].
 Spożycie ONCP wywiera również korzystne 
działanie kosmetyczne. W randomizowanym badaniu 
z udziałem 120 kobiet w wieku 18-65 lat wykazano, że 
6-miesięczna suplementacja mieszanką, w skład której 
wchodził ONCP istotnie statystycznie zapobiegała 
wypadaniu włosów (p<0,001) oraz poprawiała ich 
gęstość (p<0,001) [88].
 Ważnym obszarem wykorzystania ONCP jest pro-
filaktyka i leczenie atopowego zapalenia skóry (AZS) 
u dzieci młodszych. Wysoka częstość występowania 
AZS może mieć związek z niedostatecznym spożyciem 

NNKT [89]. U niemowląt z AZS stwierdza się mniej-
sze niż u zdrowych stężenia NNKT w surowicy oraz 
zmieniony stosunek kwasów n-3 do n-6 na niekorzyść 
tych pierwszych oraz obniżone stężenie GLA [90-92]. 
U chorych na AZS stwierdzono podwyższone stęże-
nia LA w surowicy i obniżone poziomu metabolitów 
LA – GLA, ALA i DGLA, prawdopodobnie uwarun-
kowane niedoborami enzymu delta-6-desaturazy, 
konwertującego LA do GLA [93, 94]. Suplementacja 
ONCP podwyższała stężenie DGLA w osoczu, co jest 
wskaźnikiem zwiększonej zdolności organizmu do 
produkcji przeciwzapalnych eikozanoidów. Przypusz-
czalnie bezpośrednia podaż GLA, uniezależniająca od 
konwersji LA, przynosi korzystne wyniki w leczeniu 
AZS [93, 94]. W prewencji AZS ważną rolę odgrywa 
dieta kobiety w ciąży oraz w czasie karmienia piersią. 
Skład kwasów tłuszczowych mleka zależy od diety 
[95]. W pokarmie matek dzieci z AZS stwierdzono 
małe stężenia kwasów wielonienasyconych z rodziny 
n-3 i niedostateczne spożycie PUFA [89, 96, 97]. 
Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą 
wykazało, że niemowlęta matek, które w czasie ciąży 
otrzymywały ONCP, istotnie statystycznie rzadziej 
chorowały na AZS w 12. miesiącu życia niż dzieci ko-
biet, które otrzymywały oliwę z oliwek (33 vs 47,3%). 
Ponadto u dzieci z grupy badawczej przebieg choroby 
był łagodniejszy. Nie wykazano jednakże znaczącej 
różnicy w częstości AZS u tych pacjentów w wieku 
24 miesięcy, co sugeruje możliwość wykorzystania 
tego oleju w profilaktyce AZS jedynie we wczesnym 
etapie życia dziecka [89]. Przeglądy piśmiennictwa 
dotyczącego wpływu suplementacji w ciąży i w czasie 
laktacji u ludzi, a także badanie na psach, podkreślają 
korzystne działanie ONCP w prewencji AZS [98, 99]. 
NNKT są niezbędne dla kształtowania układu immu-
nologicznego w okresie płodowym. Suplementacja 
kwasami PUFA w okresie ciąży ma działanie immuno-
modulujące. Na jej skutek dochodzi do zmniejszenia 
stężenia IL-4 oraz wzrostu stężenia IFN-γ w pokar-
mie matki, którego stężenia są niższe u matek dzieci 
z AZS niż u kobiet posiadających zdrowe potomstwo. 
Ponadto NNKT są konwertowane do eikozanoidów – 
tromboksanów, leukotrienów i prostaglandyn, które 
pełnią ważną rolę w regulacji zapalenia skóry oraz 
reakcji odpornościowych [100, 101].
 Komitet ds. Żywienia ESPGHAN zaleca wzbo-
gacanie mieszanek mlecznych dla niemowląt o małej 
urodzeniowej masie ciała w metabolity zarówno LA, 
jak i ALA na poziomie zbliżonym do zawartości w mle-
ku kobiecym [102]. W Niemczech i Szwajcarii stosuje 
się do tego celu m.in. ONCP otrzymywany za pomocą 
ekstrakcji nadkrytycznej [102, 103]. W Europie Za-
chodniej i USA ONCP wykorzystuje się jako dodatek 
do różnych produktów spożywczych, jak jogurty, czy 
sosy sałatkowe. W żadnym z długoterminowych ba-
dań klinicznych nie stwierdzono skutków ubocznych 
suplementacji ONCP [104, 105].
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 Pomimo wysokich kosztów pozyskiwania tego ole-
ju, wynikających z małej wydajności procesu – Polska 
jako czołowy producent owoców czarnej porzeczki na 
świecie, ma duży potencjał, aby wytwarzać ONCP na 
większą skalę [106].
 Na rynku polskim są dostępne preparaty, w skład 
których wchodzi olej z nasion czarnej porzeczki, m.in.: 
tabletki Inneov sucha skóra – przeznaczone do pielę-
gnacji skóry, Ribesin – preparat ONCP w kapsułkach, 
czy GlMega3 – złożony preparat przeznaczony dla osób 
z chorobami stawów.

Podsumowanie

 Czarna porzeczka jest rośliną powszechnie 
uprawianą w Polsce. Jej owoce, ze względu na wysoką 
zawartość związków polifenolowych, wykazują sze-

reg właściwości prozdrowotnych. Ważnym obszarem 
dalszych badań są możliwości wykorzystania czarnej 
porzeczki, a szczególnie oleju z jej nasion, w pedia-
trii. Owoc ten można stosować w celu wspomagania 
układu odpornościowego u dzieci [107]. Niektóre 
badania sugerują możliwość wykorzystania czarnej po-
rzeczki w profilaktyce alergii i leczeniu przewlekłych 
chorób układu oddechowego. Olej z nasion czarnej 
porzeczki o wyjątkowym składzie i właściwościach 
nie zyskał dotychczas popularności w naszym kraju, 
pomimo, że Polska jest głównym producentem czarnej 
porzeczki. Wiedza na temat właściwości prozdrowot-
nych owoców jagodowych i ich wytłoków jest warta 
rozpowszechniania wśród lekarzy i dietetyków, co 
może stanowić przyczynek dla rozwoju przemysłu 
przetwórczego i wzrostu rentowności uprawy, która 
leży w spektrum zainteresowania polskich rolników.
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