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 ABSTRACT 

Ricinus communis (Euphorbiaceae) is also known as Castor bean. It is grown 
as a ornamental or oleaginous plant in southern Europe and Africa. This 
species possesses a wide diversity of bioactive compounds like alkaloids, 
tocopherols, coumarins, terpenoids, flavonoids and benzoic acid derivatives, 
which can be found in roots, stems, leaves, flowers, fruit, seeds. The primary 
alkaloid is ricinin. From castor beans an essential oil can be extracted, with 
uses in various domains. It is widely used in industry in various pesticide 
formulations and in biofuels. These essential oils are also used in the medical 
field because it shows antimicrobial activity.  
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R. communis L. (ricin) este o plantă anuală care face parte din familia 
Euphorbiaceae. Acesta este întâlnit în sudul Europei și în Africa și are o 
înălțime de 1-3 metri (Zied et al. 2012). Morfologic, R. communis prezintă o 
rădăcină puternic ramificată. Rădăcinile sunt aproape drepte si ușoare în 
greutate, suprafață exterioară prezentând striuri longitudinale (Ianovici, 2010; 
Manpreetet al. 2012). 

Tulpina este erectă și fistuloasă, uneori acoperită cu un strat de ceară 
care îi conferă nuanțe de roșu, verde sau violet. Culoarea tulpinii devine gri la 
senenscență (Salihu et al. 2012).  

Frunzele sunt mari si late, peltat orbiculare, 5-7 palmat lobate cu lobi 
ascuțițiși serați. Sunt dispuse în alternanță, cu excepția celor două frunze 
opuse situate la nodul imediat de deasupra cotiledoanelor. Culoarea frunzelor 
variază de la verde deschis la roșu închis, în funcție de nivelul de pigmentare 
prezent (Salihuet al. 2012). 

Inflorescențele sunt prezente terminal, situate aparent lateral și conțin 
flori monoice. Florile femeiești sunt situate la vârful inflorescenței, sunt roșcate, 
prezentând un perigon trimer până la pentamer cu un ovar trilocularși stile 
scurte cu trei stigmate bifide. Florile bărbătești sunt situate la bază și sunt 
formate dintr-un perigon pentamer, cu numeroase stamine puternic ramificate . 
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Fructul este reprezentat de o capsulă globuloasă, spinoasă sau glabră, 
cu lungime de 13-15 mm. Acesta conține trei semințe care pot fi alungite, ovale 
sau pătrate. Semințele sunt marmorate, cu un endosperm alb și bogat în 
uleiuri. Prezintă un înveliș exterior fragil care poate avea culoarea albă, maro, 
roșie sau neagră, de obicei maculat (Salihuet al. 2012).  

Uleiul de ricin este obținut prin extragere din semințele plantei de R. 
communis (Ogunniyi, 2005). Uleiul prezintă utilizări multiple, în medicină,  
cosmetică și diverse industrii. Produsele pe bază de ulei de ricin au efect 
antiinflamator, antidiabetic, analgezic central, antitumoral și de asemenea 
prezintă activitate antinociceptivă și antiastmatică (Rana et al. 2012).  

La R. communis se întâlnesc compuși biologic activi precum: alcaloizi, 
cumarine, flavonoide, tocoferoli, terpenoide, derivați de acid benzoic. 

Alcaloizii sunt un grup diversificat din punct de vedere chimic de 
metaboliți secundari exploatați datorită activităților lor farmacologice. În ricin, 
principalul alcaloid este ricinina (Fig1). Aceasta se găsește în semințe, 
rădăcini, cotiledoane, frunze, flori, fructe și tulpină. Acest alcaloid este unul 
dintre cei mai studiați compuși din ricin.  Ricinina prezintă activitate 
anticonvulsivantă la șoareci (Tripathi et al. 2014), activitate insecticidă 
împotriva lui Atta sexdens rubropilosa (Bigi et al. 2013) și activitate 
antiinflamatorie (Singh et al. 2013). De asemenea, prezintă un efect stimulativ 
asupra sistemului nervos central al șoarecilor (Ferraz et al. 1999). 

 

   
 

 
 

 

 

FIG. 1.Structura chimică a ricininei 
(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/comp
ound/ricinine#section=2D-Structure) 

FIG. 2. Structura chimică a acidulelagic 
(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/comp
ound/ellagic_acid#section=2D-
Structure) 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ricinine#section=2D-Structure
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Flavonoidele reprezintă o clasă majoră de metaboliți secundari care 

constituie 5-10% din compușii secundari cunoscuți la plante (Shripad et al. 
2003). Mai mult de 5000 de flavonoide sunt cunoscute, iar activitățile 
antimicrobiene și insecticide ale acestora au fost demonstrate (Mitchel et al. 
1993; Kuroyanagi et al. 1999; Kotkar et al. 2001; Alexan & Ianovici, 2018). Ele 
joacă roluri importante în biochimia și fiziologia plantelor, acționând ca 
antioxidanți, inhibitori enzimatici și precursori de substanțe toxice. Au fost mult 
timp recunoscute ca având și activități antialergice, antiinflamatorii, antivirale, 
antiproliferative și anti-carcinogene la animale. Sunt implicate, printre altele, în 
mecanismele de apărare a plantelor prin exercitarea de efecte toxice asupra 
insectelor. R. communis, fiind o plantă cultivată, poate astfel să devină o sursă 
potențială de biopesticide pentru o strategie economică și ecologică împotriva 
dăunătorilor datorită activităților ovicide si ovipozitive ale flavonoidelor din 
extractul apos obținut din frunzele acestuia (Shripad et al. 2003).  

Tocoferolul. α- , β- , δ- , γ-  tocoferolul au fost identificate în rădăcinile 
și cotiledoanele de R. communis (Ribeiro et al. 2014). Acești compuși au fost 
asociați cu răspunsurile biochimice ale acestei specii la stresul ecologic. În 
cotiledoane, nivelurile α-tocoferolului cresc la temperaturi ridicate, în timp ce în 
rădăcini nu s-a observat o variație ca răspuns la temperatură. β- și δ-
tocoferolul au prezentat un comportament similar, dar la o variație mai mică. 
Acești compuși acționează prin protejarea celulelor de deteriorările oxidative 
cauzate de temperatura ridicată (Paulo et al. 2016). 

Derivați de acid benzoic. Principalii derivați ai acidului benzoic din 
ricin sunt acidul elagic (Fig. 2.), cel galic și vanilic. Activitatea observată se 
datorează prezenței sistemului o- și p-dihidroxibenzen, care este un potențator 
al activității antioxidante (Ribeiro et al. 2016). 

Această specie prezintă utilizări în multiple domenii, cum ar fi 
biocombustibili, pesticide sau în alte ramuri ale industriei. In prezent, 
biodieselul câștigă o atenție extraordinară din cauza naturii sale ecologice și 
este posibil să înlocuiască combustibilul diesel.  

Biocombustibilul ca sursă de energie regenerabilă poate fi produs din 
materii prime cum ar fi uleiuri vegetale, alge sau semințe comestibile sau 
necomestibile de la plante. În unele studii FAME (Fatty Acid Methyl Esters) au 
fost obținuți pe baza uleiului de R. communis prin transesterificare cu metanol 
și etanol în prezența hidroxidului de potasiu. Biocombustibilul poate fi obținut 
din valorificarea conținutului de ulei din semințe și are o importanță deosebită 
pe scară industrială. Pe baza datelor se poate afirma că randamentul ridicat 
obținut de la R. communis în condiții optime. Utilizând catalizator alcalin, KOH 
a dat cele mai bune rezultate în comparație cu catalizatorul de NaOH. În 
catalizatorul de alcool din CH3OH s-a obținut un randament ridicat de biodisel 
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în comparație cu CH2OH în condiții optime. Caracteristicile biomotorinei 
obținute de la R. communis au fost comparabile cu combustibilul folosit în mod 
obișnuit în motorul diesel pentru combustie (Maryam et al. 2016). Biodieselul 
poate fi utilizat singur sau se poate amesteca cu motorina comercială. 
Utilizarea acestuia este prietenoasă cu mediul. Rezultatele au arătat că, după 
transformarea uleiului în FAME (Fatty Acid MethylEsters) – esteri metilici ai 
acizilor grași, acesta poate fi utilizat ca alternativă a crizei energetice de 
combustibil fosili (Maryam et al. 2016). 

Pesticide. S-a arătat prin diverse experimente că extractele din diferite 
părți de R. communis prezintă activitate insecticidă împotriva unordăunători 
care afectează mai multe culturi important (Mandal. 2010; Ramos-Lopez et al 
2012;) La R. communis, efectele extractului au fost testate pe 
Bacterocerazonata sau B. curcubitae, acestea fiind doua specii foarte adaptate 
la diferite climate cu o capacitate de a trăi pe diferite plante gazdă. Ricinul, 
fiind o plantă cultivată, poate astfel să devină o sursă potențială de 
biopesticide pentru o strategie de combatere a dăunătorilor (Shripad et al. 
2003). Extractul în metanol a prezentat o activitate insecticidă mai mare decât 
extractul în acetat de etil pe ambele specii de diptere. Wafa et al. (2014) au 
arătat că extractele realizate din material foliar prezintă o activitate insecticidă 
împotriva lui Culex pipiens. Acestea au fost însă mai puțin eficiente în 
comparație cu extractele de semințe. 

Alte utilizări în industrie. Uleiul ca atare sau după modificare 
dobândește aplicații extinse în industrie. În mare parte, uleiul comercial este în 
general procesat în mai multe moduri și apoi utilizat în scopuri diferite. Uleiurile 
tratate se găsesc în produse cum ar fi vopsele, cosmetice, produse 
farmaceutice, formulări de insecticide, linoleum, piele brevetată,  ceară de scris 
și cerneluri tipografice, lubrifianți speciali, ceruri sau înlocuitori de cauciuc 
(Rana et al. 2012). 

În general uleiul din plante perene este utilizat pentru iluminare și 
lubrifiere, în timp ce acela obținut din plante anuale se preferă în industria 
farmaceutică. Uleiul de ricin este adesea administrat pe cale orală, singur sau 
cu sulfat de chinină, pentru a induce nașterea în timpul sarcinii la termen. 
Uleiul poate fi utilizat ca vehicul pentru administrarea parenterală a hormonilor 
steroizi. Se folosește la prepararea de dezinfectanți lichizi. În plus, uleiul este 
un iluminant excelent și a fost folosit în lămpi de foarte mult timp în țări precum 
India. De asemenea, se mai folosește și la fabricarea săpunurilor(Rana et al. 
2012).O altă caracteristică a uleiului de ricin este legătură de hidrogen a 
grupării sale hidroxil care conferă viscozitate uleiului. Această proprietate face 
uleiul util ca o componentă în amestecarea lubrifianților (Kirt-Othmer, 1979). 



BIOSTUDENT, 2019, vol. 2 (1), pp. 33-38 

37 

 

În general, se consideră că ar trebui exploatate cât mai mult posibil 
uleiurile necomestibile, astfel încât uleiurile comestibile să poată fi folosite 
pentru consumul uman, deoarece acestea sunt importante în special în țările 
în curs de dezvoltare în care produsele alimentare reprezintă o provocare 
(Ogunniyi, 2005). 

Citotoxicitate. Zied et al. (2012) au investigat activitatea 
antimicrobiană a uleiului esențial de ricin (R. communis) împotriva a 
șaisprezece specii de microorganisme patogene. Microorganismele utilizate 
pentru testarea sensibilității antimicrobiene au inclus 12 specii de bacterii 
(Staphylococcus aureus 1327, Staphylococcus epidermis, Micrococcus luteus, 
Enterococus faecalis, Enterobacter cloaceae, Staphylococcus aureus 25923, 
Bacillus subtilis, Baccillus cereus, Pseudomonas aeruginosa 27853, Klebsiella 
pneumoniae WHO24, Escherchia coli 25922) și patru specii de fungi (Botrytis 
cinerea, Fusarium solani, Penicillium digitatum și Aspergillus niger). 
Rezultatele susțin că uleiurile esențiale au avut activitate antimicrobiană, 
acestea inhibând creșterea bacteriilor testate. Rezultatele au fost comparate 
cu antibioticul ampicilină.  

Având o activitate antimicrobiană, această plantă a fost utilizată pentru 
a vindeca diferite afecțiuni. Uleiurile din frunze, rădăcini și semințe reprezintă 
un potențial terapeutic pentru tulburări hepatice și hipoglicemiante (Zied et al. 
2012). 

Datorită funcțiunii sale hidroxilice, uleiul este adecvat pentru utilizarea 
în reacțiile izocianate pentru a face elastomerii poliuretanici (Quipeng et al. 
1990), adezivi și acoperiri (Somani et al. 2003) și rețeaua de polimeri 
interpenetratori din poliuretan pe bază de ulei de ricin (Ogunniyi, 2005). 

 
CONCLUZII 
R. communis este o specie întâlnită în Africa și sudul Europei, 

naturalizată în multe alte zone. În țara noastră este cunoscut ca specie 
introdusă. Acesta conține compuși din clasele alcaloizilor, flavonoidelor sau 
derivaților de acizi benzoic. Cea mai bine caracterizată dintre aceștia este 
ricinina. Ricinul are numeroase aplicații într-o vastă gamă de domenii. Astfel, 
este folosit la scară largă pentru obținerea de biocombustibili, are utilități și în 
alte industrii, în diverse formulări de pesticide. De asemenea, prezintă 
activitate antimicrobiană și antifungică, iar uleiul acestuia este folosit masiv ca 
atare sau modificat în cosmetică sau medicină.  
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