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Резюме на проекта:
По данни на Световната здравна организация, в световен мащаб около 80% от
населението разчита предимно на лечебни растения при профилактика и лечение, като тази
тенденция важи не само за страни с хилядолетни традиции във фитомедицината, каквито
са Китай и Индия, но и за много високотехнологични държави. Като се има предвид
огромното видово разнообразие на растенията, а също така и големият брой
идентифицирани съединения с растителен произход, става ясно, че лечебният потенциал
на растенията е огромен и все още недостатъчно изследван. Проучването на връзките
между съществуващите емпирични данни от народната медицина и механизма на действие
на билките се подпомага от развиващите се възможности на съвременните
медикобиологични изследвания. Необходимостта от точна научно обоснована информация
за действието на лечебните растения става все по-остра и във връзка с рисковете от
некомпетентното им използване (Николов, отг. ред., 2007).
Изучаването на молекулните ефекти на лечебните растения и на техни биологичноактивни компонент и идентифицирането на нови молекулни таргети на действие е от
съществено значение за развитието на науката за храненето, биотехнологията и
фармацията. Разработването на нови функционални храни и лечебни средства е от
значение за решаване на обществени предизвикателства, касаещи подобряване качеството
на живот, безопасността на храните и здравето.
Бъзакът (Sambucus ebulus L.) е популярна билка в българската народна медицина,
позната с антисептичното си, противовъзпалително и диуретично действие. Традиционно
се използват различни части – добре узрелите плодове, корени и по-рядко цветове и листа.
Добре узрелите плодове се прилагат се във вид на чай, сок, мармалад, вино и сушени
плодове. Особено популярно е използването им като имуностимулиращо и
имуномодулиращо средство за лечение и профилактика на възпалителни стомашно-чревни
заболявания (Димков П., 1979; Kultur S., 2007) и при инфекции на дихателната система през
есенно-зимния период. По отношение на фитохимичния състав на плодовете е установено
наличието на някои видове полифеноли, органични киселини, вещества с репелентно,
инсектицидно и антиоксидантно действие (Pribela et al., 1992; Cvetanović et al., 2016;
Zahmanov et al. 2015) и др. Въпреки, че има данни за някои активни компоненти и
високата антиоксидантна активност на екстракти от плодовете, до момента няма
научни доказателства относно ефекта върху различни аспекти на имунния отговор
и механизмите на този ефект. Изследвания в търсене на адаптогенни свойства на
такива екстракти не са извършвани.
Това изследване има за цел да се установи наличие адаптогенен потенциал на екстракт
от плодове на S. ebulus с оглед използването му като функционална храна. Това ще се
осъществи чрез изследване на промяната в реактивността на изолирани от доброволци
периферни мононуклеарни клетки (РВМС) към възпалително ex vivo стимулиране с
бактериални липополизахариди (LPS). Резулатите ще бъдат обвързани с фитохимичен
състав на плодовете и с анализ на клинико-лабораторни и биохимични показатели в плазма.
В резултат ще се идентифицират нови потенциални таргетни молекулни за въздействие
чрез богати на полифеноли функционални храни и лечебни средства.
За постигането на тази цел се предвижда изпълнението на следните основни групи
задачи: 1) Изследване на фитохимичния състав и in vitro антиоксидантна активност на
екстракт от плодове на S. ebulus съдържащи активни фитохимични комплекси и последващо
компютърно моделиране на адаптогенен потенциал на базата на установения фитохимичен
състав; 2) Провеждане на интервенция с воден извлек от плодове на S. ebulus с цел
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утановяване на ефекта от приема му върху реактивността на изолирани от доброволци
РВМС към възпалително ex vivo стимулиране с бактериални липополизахариди (LPS) и върху
някои клинико-лабораторни и биохимични показатели в плазма.; 3) Анализ и интегриране
на резултатите с цел идентифициране наличието на адаптогенно действие на воден извлек
от плодове на S. ebulus.
В резултат ще се получат данни относно възможен адаптогенен потенциал на
изследваната билка с оглед прилагането и като функционална храна.
Целите и задачите по проекта ще бъдат осъществени от интредисциплинарен научен
колектив от специалисти с доказана компетентност в съответните научни области.
За получаване на екстракти от изследвания растителен материал ще бъдат приложени
стандартни и иновативни екстракционни процедури и техники. За установяване на
фитохимичния състав на екстрактите ще бъдат приложени класически и съвременни
спектрофотометрични и хроматографски аналитични техники. Екстрактите ще бъдат
характеризирани на база общо съдържание на полифенoли, флавоноиди и антоцианини, in
vitro антиоксидантна активност и детайлен фитохимичен състав на определени фракции. За
получаването на данни за модулиращите ефекти върху изследваните имунологични
процеси на екстрактите и фракциите in vivo ще се прилагат технологии и методологии на
клетъчно и молекулярно ниво с цел да се уловят едновременно множество физиологични
промени. Ще бъде приложена съвременна методология от областта на нутригеномиката,
включваща класически и най-модерни цитологични и молекулярно биологични методи. Ще
бъдат използвани модели на клетъчни култури – ex vivo стимулиране с бактериални (LPS) на
изолирани от доброволци РВМС с цел провокиране на възпалителен отговор. В тази връзка
ще бъде изследвано влиянието на воден извлек от S. ebulus върху някои молекулни
механизни и клетъчни процеси (възпаление и фагоцитарна активност). Имунологични ELISA
методи ще се използват за да се проследи промяната в плазмените нива на възпалителни
фактори. Количествен Real-Time RCR ще се приложи за анализ на генна експресия на ниво
транскрипция. Western blotting ще се приложи за измерване количеството на
интрацелуларни протеини и промяна на генната експресия на ниво белтъчен синтез.
Предвид на гореизложеното, в настоящия проект се очаква да се установят нови
причинно-следствени връзки относно биологичните ефекти на екстракти от S. ebulus върху
различни процеси, като се изследват молекулните ефекти и възможността да се въздейства
на ключови молекулни механизми от различни нива на имунния отговор (възпаление и
фагоцитоза). Резултатите ще се коментират от гледна точка на възможно адаптогенно
действие на билката. От друга страна, резултатите ще допринесат за установяване на
приложимостта на плодовете като допълваща и поддържаща терапия при някои остри и
хронични заболявания с възпалителна компонента във вид на храни или лечебни средства.
Изследванията ще бъдат предпоставка за разработване на нови функционални храни и
лечебни средства.
Ключови думи: Sambucus ebulus, adaptation, immune response, inflammation, phagocytosis,
molecular markers, functional foods
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