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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

АсАТ – аспартат аминотрансфераза 

АлАТ – аланин аминотранфераза 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ГАМК – гама-аминомаслена киселина 

ЛДХ – лактат дехидрогеназа 

т.м. – телесна маса 

ЦНС – централна нервна система 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

ACTH – адренокортикотропен хормон 

CRF – кортикотропин-освобождаващ фактор 

CRH – кортикотропин-освобождаващ хормон 

5-HT – 5-хидрокситриптамин (серотонин) 

IL-1β – интерлевкин 1 бета 

IL-2 – интерлевкин две 

IL-4 – интерлевкин четири 

IL-6 – интерлевкин шест 

IL-10 – интерлевкин десет  

LD50 – летална доза при 50% от опитните животни (средна смъртна доза) 

NF-κB – транскрипционен нуклеарен фактор капа  

SSRI – блокери на обратното захващане на серотонин в синапса 

TNF-α – тумор некротизиращ фактор алфа 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Според СЗО около 80% от населението на света използва за профилактика 

и първична здравна помощ   лекарствени продукти от растителен произход.  

Растителните продукти, които се използват с лечебна и профилактична цел 

имат лесен и удобен начин на приложение, което осигурява по-добро 

участие на пациента в профилактиката и лечението на различни 

заболявания. Предимство на природните продукти са уникалните 

химически структури, които са  в основата на създаване на лекарствени 

продукти, но само около 5 до 15% от 2500000 видове растения са изследвани 

химически и фармакологично.  Острият стрес е следствие от голяма 

физическа или емоционална травма и може да отключи посттравматично 

стресово разстройство. Хроничният нелекуван стрес е един от най-

значимите социални проблеми и се свързва с развитието на тревожни и 

депресивни заболявания. Социално тревожно разстройство (социална 

фобия) е най-често срещаното  тревожно разстройство. То е рисков фактор 

за последващото депресивно заболяване. Социално тревожно разстройство  

в САЩ  се среща при 7% от хората.   Профилактиката и лечението  на 

тревожните разстройства ще забави протичането на заболяванията и ще 

подобри качеството на живот. Депресията засяга над 350 милиона души по 

света като се наблюдава тенденция, според която  до 2020та година тя ще е 

на 2ро място като причина за нетрудоспособност и преждевременна смърт 

сред населението (Murray and Lopez, 1997; Matthews and Robbins, 2003). 

Освен до тревожно-депресивни състояния, стресът може да доведе още до 

промени в циркадните ритми на организма, увеличаване на заболеваемостта 

от сърдечно-съдови заболявания и нарушения във функционирането на 

имунната система. Синтетичните антидепресанти и анксиолитици са 

ефикасни, но употребата им е свързана с повишен риск от развитие на 

нежелани лекарствени реакции. За разлика от тях, адаптогените са природни 

вещества от растителен произход, които притежават способността да 

нормализират функциите на организма и да подсилват системите, които са 

увредени от стресогенното въздействие. При тези продукти се установява  

ниска честота на нежелани лекарствени реакции. Те са по-евтини и при тях 

се наблюдава по-голям комплайънс  от страна на пациентите, особено на 

тези от по-развитите държави, където 70-95% от населението прибягват до 

традиционни методи на лечение. В България няма проведени достатъчно 

изследвания на тази тема и това е предпоставка за търсене на растителни 

екстракти с предполагаем ефект върху стреса и свързаните с него 

заболявания. Характерно за продуктите от растителен произход е, че 

съдържат различни биологично активни вещества, които са уникални по 

своята химична структура и могат да бъдат комбинирани по начин, който да 

подобри тяхната ефикасност или да  доведе  до поява на нови 
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фармакологични ефекти (Rasoanaivo et al., 2011). Резултатите от 

експерименталните изследвания са първи етап от процеса на търсене и 

създаване на лекарствени продукти от растителен произход с адаптогенен 

ефект. Установяването на маркери, характеризиращи адаптогенно действие 

ще намали разходите за експериментални и клинични проучвания и ще 

улесни съпоставянето на резултатите, получени от различни групи 

изследователи. Данните от експериментални и клинични проучвания 

установяват връзка между променените нива на цитокини под влияние на 

стреса и развитието на заболявания като депресия, захарен диабет тип 2, 

алергии и повишена чувствителност към инфекциозни заболявания. 

Цитокините могат да служат като надежден маркер, с който да се отчете 

влиянието на стреса върху организма и да се направи оценка на 

ефикасността на терапията с адаптогенни растителни екстракти.  

Приложението на лекарствени продукти с адаптогенно действие като 

профилактични и лечебни средства ще намали честотата на редица 

социално значими заболявания, свързаните с тях усложнения, а също и 

разходите отделени за лечение, както и тези в резултат на намалена или 

загубена трудоспособност. При търсенето на нови комбинации от 

растителни дроги се акцентира на фармакокинетичните и 

фармакодинамичните особености на растителните дроги, участващи в 

състава на комбинациите. С комбинирането на растителни дроги се цели да 

се повиши ефикасността и да се намалят нежеланите лекарствени реакции. 

Експерименталното изследване на Антистрес I и Антистрес II ще обогати 

дaнните за фармакологичните ефекти на комбинациите и самостоятелните 

екстракти, включени в тези комбинации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ЦЕЛ 

 

Цел на настоящето проучване е да се установи ефикасността и 

безопасността на комбинациите от растителни екстракти – Антистрес I и 

Антистрес II в експериментални условия.  

 

ЗАДАЧИ 

 

За постигането на тази цел си поставихме следните задачи: 

        

        1. Да се изследва острата токсичност на Антистрес I и Антистрес II и на 

самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях в дози 5 и 10 g/kg т.м. 

след еднократно приложение. 

        2. Да се изследват хематологични, клинико-химични показатели  и 

хистологични промени на черен дроб, стомах и бъбрек след 12 седмично 

перорално приложение на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните 

екстракти, които се съдържат в тях в дози 500 mg/kg т.м. 

       3. Да се изследва анксиолитичен ефект на Антистрес I и Антистрес II и 

на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях, след 14 дневно 

приложение в дози 100, 250 и 500 mg/kg т.м. при модел на остър стрес. 

       4. Да се изследва анксиолитичен и антидепресивен ефект, както и 

влиянието върху разпознавателната памет на Антистрес I и Антистрес II и 

на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях, след 8 седмично 

приложение в доза 500 mg/kg т.м., при модел на хроничен стрес.  

       5. Да се определи влиянието върху серумните нива на 

провъзпалителните цитокини TNF-α и IL-6 и противовъзпалителният 

цитокин IL-10  на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните 

екстракти, които се съдържат в тях след 14 дневно приложение в доза 500 

mg/kg т.м. при модел на остър стрес. 

       6. Да се определи влиянието върху серумните нива на 

провъзпалителните цитокини TNF-α и IL-6 и противовъзпалителният 

цитокин IL-10  на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните 

екстракти, които се съдържат в тях след 8 седмично приложение в доза 500 

mg/kg т.м. при модел на хроничен стрес. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

I. Материали 

    1. Изследвани растителни екстракти. 

Използвани са растенията: Валериана (Valeriana officinalis) корен, Маточина  

(Melissa officinalis) стрък, Глог (Crataegus monogyna) цвят и лист, Жълт 

кантарион (Hypericum perforatum) стрък и Сератула (Serratula coronata) 

стрък.  Събирането и сушенето на растенията е извършено  при спазване на 

изискванията на Европейска фармакопея 7.0. 

Сухите екстракти от отделните билки (V.officinalis, М. officinalis, C. 

monogyna,  H. perforatum и  S. coronata)  и комбинациите от тях Антистрес 1 

и Антистрес 2 са получени по промишлена технология на фирма 

„ЕКСТРАКТФАРМА” ЕООД  гр. София.   

Дрогите и сухите екстракти са предоставени от фирма „АВИЦЕНА ХЕРБ” 

ООД.  

Антистрес 1  е комбинация от V. officinalis, M. officinalis, C.  monogyna и S. 

coronata в съотношение 4:3:3:1, а Антистрес 2 – V. officinalis, H. perforatum 

и S. coronata в съотношение 4.5:4.5:1. 

    2. Експериментални животни и разпределение по групи 

Използвани са 554 мъжки плъхове порода Wistar със средно тегло 180- 200 

g. Животните са отглеждани при стандартни лабораторни условия: 12:12 

часа тъмно-светъл цикъл, 45 % относителна влажност на въздуха, 

температура 26,5 ± 10 C и свободен достъп до храна и вода. Експериментите 

са одобрени от Комисията по етика към животните на Българската агенция 

по безопасност на храните с разрешително № 127 от 09.12.2015 г. и решение 

на Етичната комисия при МУ – Пловдив с протокол № 3 от 21.04.2016 г. 

Експерименталните серии и разпределението на животните по групи е 

следното: 

        2.1  Разпределение по групи при изследванията за остра токсичност 

на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, 

които се съдържат в тях. 

Опитните животни (90 на брой) се разделят на 15 групи по 6 животни. На 

таблица 1 е показано разпределението по групи при изследването за 

определяне на остра токсичност. 

 
Таблица 1 Разпределение по групи при изследване на остра токсичност на мъжки бели 

плъхове. 

Груп

а 

Описание 

1 Перорално дестилирана вода 10ml/kg т.м. 

2 Перорално Antistress I  5 g/kg т.м. 

3 Перорално Antistress I  10 g/kg т.м. 

4 Перорално Antistress II  5 g/kg т.м. 
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5 Перорално Antistress II  10 g/kg т.м. 

6 Перорално Serratula coronata 5 g/ kg т.м. 

7 Перорално Serratula coronata 10 g/ kg т.м. 

8 Перорално Hypericum perforatum 5 g/ kg т.м. 

9 Перорално Hypericum perforatum 10 g/ kg т.м. 

10 Перорално Valeriana officinalis 5 g/ kg т.м. 

11 Перорално Valeriana officinalis 10 g/ kg т.м. 

12 Перорално Crataegus monogyna 5 g/ kg т.м. 

13 Перорално Crataegus monogyna 10 g/ kg т.м. 

14 Перорално Melissa officinalis 5 g/ kg т.м. 

15 Перорално Melissa officinalis 10 g/ kg т.м. 

 
        2.2 Разпределение по групи при изследванията върху 

хематологични, клинико-химични показатели  и хистологични 

промени при черен дроб, стомах и бъбрек на Антистрес I и Антистрес 

II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях. 

Опитните животни (64 на брой) се разделят на 8 групи по 8 животни  На 

таблица 2 е показано разпределението по групи на животните. 

 
Таблица 2 Разпределение по групи при изследване върху хематологични, клинико-химични 

показатели  и хистологични промени при черен дроб, стомах и бъбрек на Антистрес I и 

Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях. 

Груп

а 

Легенда Описание 

1 К Перорално дестилирана вода 10ml/kg т.м. 

2 АС1500 Перорално Antistress I  500 mg/kg т.м. 

3 АС2500 Перорално Antistress II  500mg/kg т.м. 

4 СЕР500 Перорално Serratula coronata 500mg/ kg т.м. 

5 КАН500 Перорално Hypericum perforatum 500mg/ kg т.м. 

6 ВАЛ500 Перорално Valeriana officinalis 500mg/ kg т.м. 

7 ГЛО500 Перорално Crataegus monogyna 500mg/ kg т.м. 

8 МАТ500 Перорално Melissa officinalis  500mg/ kg т.м. 

 

        2.3 Разпределение по групи при изследванията на анксиолитичен 

ефект на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните 

екстракти, които се съдържат в тях върху плъхове, подложени на остър 

студов стрес  

Опитните животни (184 на брой) се разделят на 23 групи по 8 животни  На 

таблица 3 е показано разпределението по групи на животните. 

 
Таблица 3 Разпределение по групи за определяне  на анксиолитичен ефект на Антистрес 

I и Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях 

върху плъхове, подложени на остър студов стрес 
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Груп

а 

Легенда Описание Стрес 

1 К Перорално дестилирана вода 10ml/kg т.м. ДА 

2 К0 Перорално дестилирана вода 10ml/kg т.м. НЕ 

3 АС1100 Перорално Antistress I  100 mg/kg т.м. ДА 

4 АС1250 Перорално Antistress I  250 mg/kg т.м. ДА 

5 АС1500 Перорално Antistress I 500 mg/kg т.м. ДА 

6 АС2100 Перорално Antistress II 100 mg/kg т.м. ДА 

7 АС2250 Перорално Antistress II 250 mg/kg т.м. ДА 

8 АС2500 Перорално Antistress II 500 mg/kg т.м. ДА 

9 СЕР100 Перорално Serratula coronata 100mg/ kg т.м. ДА 

10 СЕР250 Перорално Serratula coronata 250mg/ kg т.м. ДА 

11 СЕР500 Перорално Serratula coronata 500mg/ kg т.м. ДА 

12 КАН100 Перорално Hypericum perforatum 100mg/ kg 

т.м. 

ДА 

13 КАН250 Перорално Hypericum perforatum 250mg/ kg 

т.м. 

ДА 

14 КАН500 Перорално Hypericum perforatum 500mg/ kg 

т.м. 

ДА 

15 ВАЛ100 Перорално Valeriana officinalis 100mg/ kg 

т.м. 

ДА 

16 ВАЛ250 Перорално Valeriana officinalis 250mg/ kg 

т.м. 

ДА 

17 ВАЛ500 Перорално Valeriana officinalis 500mg/ kg 

т.м. 

ДА 

18 ГЛО100 Перорално Crataegus monogyna 100mg/ kg 

т.м. 

ДА 

19 ГЛО250 Перорално Crataegus monogyna 250mg/ kg 

т.м. 

ДА 

20 ГЛО500 Перорално Crataegus monogyna 500mg/ kg 

т.м. 

ДА 

21 МАТ100 Перорално Melissa officinalis 100mg/ kg т.м. ДА 

22 МАТ250 Перорално Melissa officinalis 250mg/ kg т.м. ДА 

23 МАТ500 Перорално Melissa officinalis 500mg/ kg т.м. ДА 

 

        2.4 Разпределение по групи при изследванията на изменинието на 

нивата на цитокини след остър и хроничен стрес, както и при 

изследванията на анксиолитичния и антидепресивен ефект и 

влиянието върху разпознавателната памет след хроничен стрес на 

Антистрес I и Антистрес II и самостоятелните екстракти, които се 

съдържат в тях. 
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Опитните животни (72 на брой) се разделят на 9 групи по 8 животни  На 

таблица 4 е показано разпределението по групи на животните 
 

Таблица 4 Разпределение по групи при изследванията за определяне на нивата на 

цитокини след остър и хроничен стрес, както и при изследването за определяне на 

анксиолитичния и антидепресивен ефект и влиянието върху разпознавателната памет 

след хроничен стрес на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните 

екстракти, които се съдържат в тях. 

Груп

а 

Легенда Описание Стрес 

1 К Перорално дестилирана вода 10ml/kg т.м. ДА 

2 К0 Перорално дестилирана вода 10ml/kg т.м. НЕ 

3 АС1500 Перорално Antistress I 500 mg/kg т.м. ДА 

4 АС2500 Перорално Antistress II 500 mg/kg т.м. ДА 

5 СЕР500 Перорално Serratula coronata 500mg/ kg т.м. ДА 

6 КАН500 Перорално Hypericum perforatum 500mg/ kg 

т.м. 

ДА 

7 ВАЛ500 Перорално Valeriana officinalis 500mg/ kg 

т.м. 

ДА 

8 ГЛО500 Перорално Crataegus monogyna 500mg/ kg 

т.м. 

ДА 

9 МАТ500 Перорално Melissa officinalis 500mg/ kg т.м. ДА 

 

 

II. Методи 

    1. Получаване, качествено и количествено охарактеризиране на 

сухите растителни екстракти 

Екстрактите  са получени чрез непрекъсната екстракция с 40% етанол при 

температура 50оС. Концентрирани са под вакуум до 10-20% сухо 

съдържание и изсушени в разпръсквателна сушилня („ЕКСТРАКТФАРМА” 

ЕООД  гр. София). 

Качественото охарактеризиране на растителни екстракти се прави по 

определени вещества с изразена биологична активност. Най-често това са 

полифеноли, терпени, фитостероиди. Според Европейска фармакопея 7.0 

екстракт от Valeriana officinalis се характеризира по наличието на 

валеренова киселина и борнил ацетат, Melissa officinalis по розмаринова и 

кафеена киселини, Crataegus monogyna по рутин,  кверцетин и розмаринова 

киселина, Serratula coronata по 20-хидроксиекдизон и кверцетин, Hypericum 

perforatum по хиперицин. 

Количественото определяне на кафеена, ферулова, p-кумарова, 

розмаринова, валеренова киселина, рутин, кверцетин, апигенин, витексин, 

борнил ацетат, хиперозид, хиперицин и 20-хидроксиекдизон е извършено в 

катедра Химия и биохимия, Фармацевтичен факултет към Медицински 

университет Пловдив по разработените от колектива HPLC-DAD методи. 
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По метод I са определени фенолни киселини и флавоноиди на колона Hitachi 

C18 AQ (250 mm × 4,6 mm, 5 μm) с  подвижна  фаза H2O с pH 3,7(A) и 

ацетонитрил (B) в градиентен режим от 90А:10В до 10А:90В, скорост на 

потока 0,9 ml/min и детекция при 335 nm. При метод  II колоната е Microsorb-

MV C18 (150×4,6 mm, 5 μm), подвижната фаза - H2O с pH 3,7(A) и 

ацетонитрил : метанол 1:1 (B) в градиентен режим, скоростта на потока 1 

ml/min и детекция при 245 nm  за 20-хидроксиекдизон, 285nm за хиперицин 

и 210nm за борнил ацетат и валеренова киселина. Идентификацията на 

веществата се извършва по времената на задържане на стандартите: 

розмаринова киселина, валеренова киселина, р-кумарова, ферулова, 

кафеена киселина, рутин, кверцетин, апигенин, витексин, хиперозид, 

борнил ацетат, хиперицин и 20-хидроксиекдизон. Количественото 

определяне е осъществено по метода на абсолютната калибровка.  За 

обработка на данните е използван софтуер Star Chromatography Workstation 

Version 6.30  (build 5). 

Количествата биологично активни вещества са посочени в табл.5. 

 
Таблица 5. Количества розмаринова, валеренова, р-кумарова, ферулова и кафеена 

киселини, рутин, кверцетин, апигенин, витексин, хиперозид, борнил ацетат, хиперицин 

и 20-хидроксиекдизон, определени в µg/g сух екстракт. 

Екстракти 

 

Вещества, 

µg/g 

Valeri

ana 

officin

alis 

Meliss

a 

officin

alis 

Cratae

gus 

monog

yna 

Serratu

la 

coronat

a 

Hyperi

cum 

perfora

tum 

Антис

трес 1 

Антис

трес 2 

Кафеена 

киселина 

65±3.

2 

1230±2

3 
следи - - 

475±11

.3 
-  

Рутин 
40±1.

1 

256±8.

4 

1560±

56.3 
- 

39358±

337 

530±9.

2 

22785±

103 

Витексин следи 
224±8.

2 

740±2

8 
следи - 

283±7.

8 
- 

Хиперозид следи 
504±12

.5 

984±3

6.7 

599±24

.6 

15285±

234 

335±8.

1 

7960±2

97 

p-кумарова 

киселина 

65±3.

5 
45±1.8 следи - следи 38±0.9 - 

Ферулова 

киселина 

30±1.

2 

205±3.

6 
- - - 96±3.5 - 

Кверцетин следи следи 
5913±

121 

5470±1

19 

6015±1

03 

2135±6

8 

3800±3

42 

Апигенин - следи следи 765±25 
1700±3

5 
79±3.1 

350±11

.8 

Розмарино

ва киселина 

1100±

33 

55600±

313 

3541±

72 
- - 

20629±

89 
- 

20- - - - 19080± - 1528±9 1157±8
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хидроксиек

дизон 

224 3 4 

Хиперицин - - - - 
858±36

.3 
- 390±23 

Борнил 

ацетат 

66±1.

3 
- - - - следи следи 

Валеренова 

киселина 

775±2

1 
- - - - 

265±16

.9 
388±22 

 

 

    2. Дизайн на експерименталните методи 

        2.1 Изследвания за остра токсичност на Антистрес I и Антистрес II, 

както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях. 

Животните се третират перорално еднократно чрез използване на сонда с 

двете комбинации и самостоятелните екстракти, включени в състава им. 

Показател за токсичността е броят умрели животни  за период от 24 часа.  

        2.2 Изследвания върху хематологични, клинико-химични 

показатели  и хистологични промени при черен дроб, стомах и бъбрек 

на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, 

които се съдържат в тях. 

В продължение на 12 седмици животните от отделните групи са третирани 

ежедневно перорално с помощта на сонда в с двете комбинации и 

самостоятелните екстракти, включени в състава им. След изтичане на 12 

седмичният период животните се декапитират под етерна наркоза. 

Изследванията на хематологични и кръвно-лабораторни показатели  са 

направени в катедра Клинична лаборатория, Фармацевтичен факултет към 

МУ Пловдив. Хистологичното изследване на бъбрек, стомах, черен дроб на 

опитните животни е изработено  в катедра по Анатомия и хистология, 

Медицински факултет към МУ Пловдив. Използвани са следните методи: 

            2.2.1 Хематологични показатели 

Хематологични показатели, които се изследват са: – еритроцити (RBC), 

левкоцити (WBC), тромбоцити (PLT), хематокрит (HCT),среден обем на 

еритроцитите (MCV) и хемоглобин (HGB) .Анализът е извършен на 

автоматичен хематологичен анализатор Advia – 2120i siemens diagonostic.                                                                                                                                                                             

            2.2.2 Клинико-химични показатели 

Клинично-химичните показатели, които се изследват: глюкоза, АлАТ, 

АсАТ и ЛДХ. Всички клинично-химични анализи са извършени на 

анализатор: Olympus AV 480, Beckman Coulter по оригинални програми с 

фирмени реактиви. 

            2.2.3 Хистологични изследвания 

Парафинови хистологични срезове (6 µm дебелина) се монтират на 

покрити с хром-желатина и силан предметни стъкла и се използват за 

хистологичен  анализ. Оцветяване с хематоксилин-еозин на парафинови 
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срезове (6 µm) от черен дроб, бъбреци и стомах на плъхове на различна 

възраст. Черен дроб на плъхове (съответно бъбреци и стомах), дебели 

около 5-6 mm., се фиксират при стайна температура в 10% формалин или 

в течност на Буен за 24-48 часа. Следва дехидратация във възходяща 

алкохолна батерия и просветляване в кедрово масло. След промивка с 

ксилол органните фрагменти престояват в течен парафин в термостат (на 

56º) за 24 часа, след което се включват в парафин. Парафиновите 

блокчета се нарязват на автоматичен парафинов микротом (Leica 2055) 

и се фиксират върху предметни стъкла. После се депарафинират в 

низходяща алкохолна батерия и се рехидратират в дестилирана вода за 

15-20 минути. Следва оцветяване с хематоксилин за 5-8 минути и с еозин 

за 2-5 минути. Продължава се с дехидриране и просветляване,след което 

срезовете се включват в канадски балсам и се покриват с покривни 

стъкла. 

        2.3 Изследвания на анксиолитичен ефект на Антистрес I и 

Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат 

в тях върху плъхове, подложени на остър студов стрес  

В продължение на 14 дни животните от отделните групи са третирани 

ежедневно в три дози перорално с помощта на сонда в с двете комбинации 

и самостоятелните екстракти, включени в състава им. На 15тия ден, 

животните се подлагат на модел на остър стрес. Тревожно-подобното 

поведение се изследва на същия ден. 

            2.3.1 Модел на остър студов стрес 

Един час след третиране с екстрактите, изследваните плъхове се подлагат 

на остър студов стрес. Те се поставят в пластмасови корита, които се слагат 

в хладилник при температура 5°C в продължение на един час. Моделът на 

остър студов стрес е подходящ за предизвикване на тревожност в 

експериментални условия. Това е лесен и обективен начин за отчитане на 

факторите, необходими за създаване на модела и съпоставимост на 

получените резултати. 

            2.3.2 Изследване на тревожно-подобно поведение 

Извършва се един час след прилагане на стресовия модел. За изследването 

на тревожността при плъхове се прилага  тест „Повдигнат кръстосан 

лабиринт”. Използва се апарат, състоящ се от две открити и две закрити 

рамена, разположени едно срещу друго в една равнина, на височина 50 cm 

от пода. Експерименталните животни се поставят в центъра на кръстосания 

лабиринт и в продължение на 5 минути се наблюдават тяхното движение и 

престой в откритите и закритите рамене. Повишаването на времето 

прекарано в откритите рамена, както и броят влизания в откритите рамена 

са критерии за анксиолитичен ефект  на изследвано вещество. 

        2.4 Изследвания на анксиолитичния и антидепресивен ефект, 

както и влиянието върху разпознавателната памет на Антистрес I и 

Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях 
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върху плъхове, подложени на хроничен стрес. 

В продължение на 8 седмици животните от отделните групи са третирани 

ежедневно перорално с помощта на сонда в с двете комбинации и 

самостоятелните екстракти, включени в състава им. Всеки ден животните са 

подлагани на хроничен непредсказуем стресор. След изтичане на 8те 

седмици, се изследват поведенческите промени формирани под влияние на 

хроничния стрес, които се изразяват с тревожност, депресивно-подобно 

поведение и нарушение на разпознавателната памет. 

            2.4.1 Модел на хроничен стрес 

При този модел ежедневно се прилагат  меки стресори, които биват: наклон 

на клетката на 45° за 24 часа, намокряне на талаша 200 ml вода на 100g талаш 

за 24 часа, примигваща светлина (60 примигвания на минута) за 3 часа, 

звуци на естествен хищник (запис на звуци от котка) за 15 минути, лишаване 

от вода за 24 часа последвано от ограничен достъп до храна, лишаване от 

вода за 24 часа, последвано от поставяне на празно шише за 1 час. За да се 

избегне адаптация към стресорите, всеки от тях е прилаган в различен ден 

всяка седмица. Избраният от нас модел на хроничен стрес е подходящ за 

експериментални проучвания на антистресово действие и е с добра 

валидност тъй като наподобява непредвидимостта на стресорите от 

ежедневието. 

            2.4.2 Изследване на тревожно-подобно поведение 

Използва се тестът „Повдигнат кръстосан лабиринт“ (виж точка 2.3.2) 

            2.4.3 Изследване на депресивно-подобно поведение 

Депресивно-подобното поведение при гризачите се оценява с теста 

„Принудително плуване“.Той се състои от две сесии – подготвителна и 

тестова. Подготвителната сесия се провежда 24 часа преди тестовата. Всяко 

животно се поставя в цилиндър широк 20cm и висок 35 cm, напълнен с вода 

с дълбочина 18 cm (t°=25°C). Животното престоява 15 минути, в цилиндър, 

след което се изважда, подсушава се и се връща обратно в клетката. При 

тестовата сесия след 24 часа животните отново се поставят в цилиндрите в 

продължение на 5 минути. Измерва се времето на неподвижност – T0. 

Плъхът се счита за неподвижен, ако не прави опити да избяга от цилиндъра 

и извършва само минимални движения, необходими, за да се задържи на 

повърхността на водата. Критерий за депресия е понижаването на T0. 

Критерий за антидепресивен ефект е повишаването на T0.  

            2.4.4 Изследване на разпознавателната памет 

Разпознавателната памет се оценява с теста „Разпознаване на нов обект“, 

който се състои от две фази. По време на първата фаза, плъхът се поставя в 

апарат „Открито поле“. В апарата предварително са сложени два идентични 

обекти, разположени в противоположните краища на полето. Животното се 

оставя да изследва обектите в продължение на 10 минути, след което се 

връща обратно в клетката. Изчаква в продължение на един час, след което 

същият плъх се поставя отново в откритото поле. По време на втората 
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(тестова) фаза, единият от двата идентични обекта е заменен с нов обект - 

различен по форма. Тази фаза продължава 3 минути. Показател за 

разпознавателната памет е дискриминационния индекс – DI като това е 

отношението между времето прекарано от животното в изучаване на новия 

обект отнесено към общото време прекарано в изучаване на двата обекта в 

тестовата сесия. Повишаването на DI е критерий за по-добра 

разпознавателна памет.  

        2.5 Изследвания на влиянието върху нивата на цитокини на 

Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се 

съдържат в тях върху плъхове, подложени на остър стрес. 

В продължение на 14 дни животните от отделните групи са третирани 

ежедневно в три дози перорално с помощта на сонда в с двете комбинации 

и самостоятелните екстракти, включени в състава им. На 15тия ден, 

животните се подлагат на модел на остър стрес. 1 час след стреса, се взима 

се кръв от животните чрез декапитация под етерна наркоза в стъклен звънец, 

изпълнен с пари на диетиловия етер за 60 секунди.  

            2.5.1 Модел на остър студов стрес 

Един час след третиране с екстрактите, изследваните плъхове се подлагат 

на остър студов стрес. (виж точка 2.3.1) 

            2.5.2 In vitro изследване на про- и противовъзпалителни 

цитокини 

Изследванията на нивата на цитокини TNFα, IL-6 и  IL-10 сa извършени в 

катедра по  Микробиология и имунология, Фармацевтичен факултет към 

МУ - Пловдив.    Проинфламаторните цитокини TNFα и IL-6 и 

противовъзпалителният цитокин IL-10 в серума на плъховете са изследвани 

чрез ELISA с готови търговски китове (Platinum ELISA, еBioscience) при 

стриктно спазване методичните указания на производителя. 

Използваният метод е Ензимно-свързан имуносорбентен тест (ELISA). 

Принцип на метода: за количествено изследване на цитокините разредените 

серуми от плъховете (1:2) за IL-6, IL-10 и TNFα вътрешните контроли и 

стандартите на теста се накапват върху твърда фаза с моноклонални 

антитела срещу съответния цитокин. След инкубация и измиване се поставя 

пероксидазен конюгат (второ антивидово антитяло) за образуване на 

комплекс с цитокина. Следва второ промиване за отстраняване на 

несвързания конюгат. При прибавяне на хромогенен субстрат за ензима 

настъпва цветна реакция, маркираща наличие на цитокини. Абсорбцията, 

която е пропорциална на цитокиновата концентрация, се измерва 

колориметрично на ELISA рийдер TECAN на 450 и 620 nm.  Чрез 

построяване на стандартна крива се определя концентрацията на всеки 

цитокин в pg/ml. 

        2.6 Изследвания на влиянието върху нивата на цитокини на 

Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се 

съдържат в тях върху плъхове, подложени на хроничен стрес. 
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В продължение на 8 седмици животните от отделните групи са третирани 

ежедневно перорално с помощта на сонда в с двете комбинации и 

самостоятелните екстракти, включени в състава им. Всеки ден животните са 

подлагани на хроничен непредсказуем стресор. След изтичане на 8те 

седмици и 1 час след прилагане на последния непредсказуем стресор, се 

взима се кръв от животните чрез декапитация под етерна наркоза в стъклен 

звънец, изпълнен с пари на диетиловия етер за 60 секунди.       

2.6.1 Модел на хроничен стрес 

При този модел ежедневно се прилагат  меки стресори (виж точка 2.4.1) 

            2.6.2 In vitro изследване на про- и противовъзпалителни 

цитокини 

(виж точка 2.5.2) 

 

III. Статистическа анализ 

Статистическата обработка на получените резултати се осъществява със 

софтуерен продукт IBM SPSS 19.0. За определяне на разпределението се 

провежда тест на Shapiro-Wilk. За всеки показател се определя средна 

аритметична стойност (mean) и стандартна грешка на средната аритметична 

(± SEM). Сравняване на резултатите между групите се извършва с 

Independent Sample T test при нормално разпределение и с Mann-Whitney U 

test при нехомогенно разпределение. За статистически значими се приемат 

резултати при уровен на значимост р < 0,05. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1. Остра  и хронична токсичност. Хистопатологични промени в черен 

дроб, стомах и бъбрек на  Антистрес I и Антистрес II, както и на 

самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях 

1.1 При изследването за остра токсичност  се отчита 100% преживяемост на 

животните 24 часа след пероралното приложение на Антистрес I, Антистрес 

II и екстрактите, включени в състава им  в дози 5g/kg b.w. и 10g/kg b.w.  

Използването на такива големи дози в нашия експеримент ни дава 

основание да  считаме, че изследваните продукти са практически 

нетоксични. Данните, които се получават в нашето изследване са 

аналогични на тези от други автори. Екстракт от Serratula coronata, 

приложен перорално на плъхове в доза 6g/kg т.м. води до 100% 

преживяемост при животните след 24 h. Наблюдава се преходно понижение 

на двигателната активност 2-3 h след приложението на екстракта в 

следствие на големия обем приета течност (Volodin et al., 2014). 

Пероралното приложение на етанолов екстракт от Hypericum perforatum в 

доза 5 g/kg т.м. не предизвиква летален изход при плъхове (Greeson, Sanford 

and Monti, 2001). LD50 при перорално приложение върху плъхове на ектракт 

и масло от Valeriana officinalis е 15g/kg т.м. (National toxicology program, 

2009) Доза от 3g/kg т.м. сух етанолов екстракт от листа и цветове на 

Crataegus monogyna приложен перорално върху плъхове не води до летален 

ефект (Schlegelmilch and Heywood, 1994). Водни и етанолни екстракти, както 

и етерично масло от Melissa officinalis не показва токсично действие в доза 

до 2g/kg т.м. при мишки (Bhat et al., 2012; Bounihi et al., 2014).  

1.2 При изследването на хронична токсичност на двете комбинации, всяка 

от тях е прилагана перорално в продължение на 12 седмици в доза  500mg/kg 

т.м. В достъпната ни литература дозите, в които се употребяват 

комбинациите и екстрактите, включени в състава им са обикновено в 

диапазона  от 100 mg/kg т.м. до 500mg/kg т.м. 

При рутинен хистологичен анализ (оцветяване с хематоксилин-еозин) на 

парафинови срезове от черен дроб на плъхове от описаните 

експериментални (таргетни) групи се проследиха светлинно 

микроскопските характеристики на  чернодробния паренхим. При 

хистологични срезове от черен дроб на плъхове от контролната група, 

оцветени с хематоксилин-еозин, се откриват редица напречно срязани 

чернодробни делчета с неправилна полигонална форма. В средата на 

всяко делче има централно разположен венозен съд с тънка стена- вена 

централис. Хепатоцитите  са подредени в повлекла, които вървят 

радиално от периферията на делчето към централната вена. На много 

места повлеклата анастомозират помежду си, поради което тяхната 

радиална ориентация не винаги е добре забележима. Повлеклата са 

разделени от свързващи се помежду си широки капиляри от синусоиден 
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тип, които се отварят в централната вена. Снопчетата от хепатоцити и 

синусоидите свободно преминават от едно делче в друго. Чернодробните 

делчета са ограничени от малки преградки от съединителна тъкан. Във 

всяка съединително тъканна преграда се разполагат: венозен съд-

интерлобуларна вена, артериален съд- интерлобуларна артерия, едно или 

повече жлъчни каналчета и един лимфен съд. С най-голям диаметър е 

интерлобуларната вена, просветът и е неправилен и изпълнен с 

еритроцити. Интерлобуларната артерия  е с кръгъл отвор и с по -дебела 

стена от вената. Анастомозиращите помежду си клетъчни повлекла от 

хепатоцити изглеждат като пластинки, състоящи се от една или повече 

клетки в зависимост от плоскостта, през която са прерязани. 

Чернодробните клетки са полигонални и имат различна големина. 

Границите между тях не са винаги добре видими. Ядрата им са сферичн  

или овални  с добре забележими ядърца и хроматин локализиран 

предимно по периферията. Често се виждат и клетки с две ядра. 

Цитоплазмата е мрежеста и еозинофилна. Тя е изпълнена с изобилие от 

липидни капки, чието количество варира в зависимост от 

функционалното състояние на клетките. В рутинния парафинов  

хистологичен препарат липидите са екстрахирани и на мястото им се 

виждат малки светли пространства с неправилна или сферична форма, 

които придават мрежестия вид на цитоплазмата (Фиг. 1). 

 
 
Фиг.1. Черен дроб на плъх от контролна група-  перипортално пространство.Рутинна 

хистология, оцветяване с Н-Е; х200. Интерлобуларна артерия(АИ).Повлекла от 

хепатоцити(Х) с овални ядра и добре видими ядърца;цитоплазма изпълнена с липидни 

капки. 

АИ 

Х 
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При останалите работни групи е валидна същата характеристика на черния 

дроб. Не се наблюдават значими промени в морфологията на клетките 

спрямо контролата. (Фиг.2,3). 

 

 
Фиг.2. Черен дроб на плъх от групата животни, третирана с комбинацията 

Антистрес I. Рутинна хистология, оцветяване с Н-Е; х200. 

 

 
Фиг.3. Черен дроб на плъх от групата животни, третирана с комбинацията 

Антистрес II. Рутинна хистология, оцветяване с Н-Е; х200. 

 

        При рутинен хистологичен анализ (оцветяване с хематоксилин-еозин) 

на парафинови срезове от бъбреци на плъхове от описаните 

експериментални групи се проследиха светлинно микроскопските 

характеристики на  бъбречния паренхим. 

При хистологични срезове от бъбреци на плъхове от контролната група, 

оцветени с хематоксилин-еозин, се наблюдават добре запазени участъци 

на паренхима, както в коровата, така и в медуларната зона. 
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Непосредствено под фиброзната капсула се наблюдават извитите части 

на проксимални и дистални каналчета, без малпигиеви телца. Във 

вътрешната зона на кората (коров лабиринт)  са представени 

гломерулите, заобиколени от проксимални и дистални каналчета. Около 

гломерула е ясно видима капсулата на Бауман, а пространството на 

Бауман-Шумлянски е с непроменен размер . Капилярното клъбце на 

гломерула е със запазена структура на съдовата стена, без данни за 

капилярна склероза. Около малпигиевите телца се откриват 

проксимални извити каналчета с тесен просвет. Те са тапицирани с висок 

кубичен епител със сферични, нормохромни ядра и добре видимо 

ядърце. По апикалната повърхност на клетките ясно личат множеството 

микровили, които светлинномикроскопски се виждат като четковидна 

ивица. За разлика от проксималните каналчета, извитите части на 

дисталните каналчета са със значително по-широк просвет. Епителните 

им клетки са кубични, подчертано по-ниски от тези на проксималните 

каналчета и без микровили по апикалната им повърхност. Не се 

установяват участъци с тубулна некроза и лимфоцитна инфилтрация . В 

бъбречната сърцевина различаваме външна и вътрешна зона, без рязка 

граница между тях. Във външната зона се съдържат крайните прави 

части на проксималните каналчета, широките части на примките на 

Хенле и събирателните каналчета. В папиларната част на пирамидите са 

тънките сегменти на примките на Хенле и събирателните каналчета. 

Последните са тапицирани с цилиндроконични клетки. Те са със светла 

цитоплазма, ясни граници помежду си и централно разположено ядро. 

Не се наблюдават участъци с тубулна некроза. (Фиг.4). 

 

  
Фиг.4.Бъбрек на плъх от контролна група. Коров лабиринт. Рутинна хистология, 

оцветяване с Н-Е; х200. Малпигиево телце( МТ) заобиколено от проксимални( ПК) и 

дистални извити каналчета( ДК). 

 

ПК 

ДК 

МТ 
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При останалите работни групи е валидна същата характеристика на черния 

дроб. Не се наблюдават значими промени в морфологията на клетките 

спрямо контролата. (Фиг.5,6). 

 

 
Фиг.5.Бъбрек на плъх от групата животни, третирана с комбинацията Антистрес I. 

Рутинна хистология, оцветяване с Н-Е; х200. 

 

 
Фиг.6.Бъбрек на плъх от групата животни, третирана с комбинацията Антистрес II. 

Рутинна хистология, оцветяване с Н-Е; х200. 

 

        При рутинен хистологичен анализ (оцветяване с хематоксилин-еозин) 

на парафинови срезове от стомах на плъх от описаните експериментални 

групи се проследи светлинномикроскопската характеристика на 

стомашната стена. 

При хистологични срезове от стомах на плъх (фундусна част) от 

контролната група, оцветени с хематоксилин-еозин, се наблюдават 

добре запазени и трите туники изграждащи стомашната стена. 

Епителната пластинка сe визуализира като светла ивица поради 
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изобилния слузен секрет в  клетките на едноредния цилиндричен епител. 

Ядрата са сферични или овални и разположени в близост до базалната 

ламина, която е със запазена цялост. В собствената пластинка на 

лигавицата се наблюдават собствените жлези на стомаха, разделени от 

фина прослойка хлабава съединителна тъкан. Жлезите са под формата на 

разклонени или извити в долния си край тръбички, които са прерязани 

надлъжно, косо или напречно. В тях при оцветяване с хематоксилин-

еозин се наблюдават няколко клетъчни популации, застъпени различно в 

отделните части на жлезите.В провлака на жлезите изобилства от 

пристенни клетки, разпръснати между слузните. Те са с овална до 

полигонална форма и широка основа, която заляга върху базалната 

ламина. Ядрото е сферично, като се откриват клетки с две или три ядра. 

Цитоплазмата им е подчертано еозинофилна. Слузните клетки са с 

неправилна форма, често са притиснати и деформирани от пристенните. 

Ядрото им е овално или с неправилна форма и разположено в основата 

им. В базалната част на жлезите е водеща популацията на главните 

клетки. Те са високи,  различни по форма клетки. Ядрото им е най-често 

сферично и е в основата или центъра на клетката. Цитоплазмата е 

подчертано базофилна. Мускулната и серозната обвивка на стомашната 

стена са с добре запазена структура. (Фиг.7).  
 

 
 Фиг.7.Стомах на плъх от контролна група- фундусна част. Рутинна хистология, 

оцветяване с Н-Е; х200. Базална част на собствени  жлези (ГК- главни клетки; ПК- 

пристенни клетки). Част от мускулната пластинка на лигавицата( ЛMM). 

 
При останалите работни групи (Фиг.8,9).  е валидна същата 

характеристика на стомашната стена. Не се наблюдават значими промени 

в морфологията на клетките спрямо контролата.  

ГК 

ПК 

ЛММ 
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Фиг.8.Стомах на плъх от групата животни, третирана с комбинацията     

Антистрес I. Рутинна хистология, оцветяване с Н-Е; х200. 

 

 
Фиг.9.Стомах на плъх от групата животни, третирана с комбинацията      Антистрес 

II. Рутинна хистология, оцветяване с Н-Е; х200. 

 

По отношение на хроничната токсичност, 12-седмичното приложение на 

двете комбинации и самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях не 

води до хистопатологични промени в черния дроб, бъбреците и стомаха на 

опитните животни. Подобни са резултатите на (Volodin et al., 2014), които 

не устновяват промени в черния дроб и бъбреците на опитни животни след  

хроничното приложение на екстракт от Serratula coronatа. Хроничното 

приложение на екстракт от Hypericum не предизвиква хистопатологични 

промени във вътрешните органи (EMA, 2001).  Gregoretti et al. 2004 

установяват лезии в черния дроб и бъбреците при новородени плъхчета след 

прием на екстракт от растението в дози 100 и 1000 mg/kg т.м, както и при 
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плъхове – кърмачета до 21 дни. Етанолен екстракт от валериана, приложен 

перорално върху плъхове в продължение на 30 дни в дози 300 и 600 mg/kg 

т.м. не променя кръвното налягане, теглото на вътрешните органи, 

хематологичните и биохимичните показатели (Fehri, Aiache, Boukef, et al., 

1991). Crataegus monogyna, приложен като сух екстракт перорално в дози 30, 

300 и 900 mg/kg т.м. за 26 седмици не води до морфологични, хистологични, 

хематологични или клинични промени при плъхове (Schlegelmilch and 

Heywood, 1994). Хроничното приложение на етерично масло от Melissa 

officinalis в доза 100 и 200 mg/kg т.м. не показва значими хистопатологични 

промени с изключение на бъбреците, където те са минимални (Bounihi et al., 

2014).  

 

2. Eфект на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните 

екстракти, които се съдържат в тях върху хематологичните и 

клинико-химичните показатели на плъхове         

        Хроничното третиране с изследваните растителни екстракти намалява 

броя на еритроцитите при всички изследвани групи като разликите са 

статистически значими при групата, третирана с комбинацията Антистрес 

II, както и при тази, третирана с индивидуален екстракт от Hypericum 

perforatum. (Фиг.10). По отношение на изменението на нивата на 

хемоглобин, наблюдаваме статистически достоверно (p<0,05) понижаване 

eдинствено при групата, третирана с индивидуален растителен екстракт от 

Hypericum perforatum. (Фиг.11) 

 

 
Фиг.10.  Брой на еритроцитите (x1012/l) в кръвта на плъхове Wistar след 12 седмично 

третиране с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта.  

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 
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Фиг.11. Ниво на хемоглобина (g/l) в кръвта на плъхове Wistar след 12 седмично 

третиране с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта.  

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

 Eфектът на комбинацията Антистрес II вероятно се дължи на съдържанието 

в нея на Hypericum perforatum, който приложен самостоятелно също 

намалява сигнификантно нивата на еритроцитите спрямо контролата  като 

понижението е по-голямо, отколкото при Антистрес II. Възможно е 

екстрактът от Hypericum perforatum да индуцира апоптоза или да инхибира 

клетъчния растеж и пролиферация като по този начин проявява 

цитотоксични ефекти. В литературата има данни от редица изследвания 

върху антипролиферативните ефекти на жълтия кантарион и хиперицин – 

основен биологично активен  компонент в Hypericum perforatum, който 

проявява цитотоксично действие (Šemeláková et al., 2012; Kleemann et al., 

2014; Mirmalek et al., 2015). Съществуват данни, че хиперицинът 

предизвиква каталитични и конформационни промени в молекулата на 

хемоглобина (Zhao et al., 2008) и уврежда фибробластите и еритроцитите 

Механизмите, с които хиперицинът осъществява своите цитотоксични 

ефекти са свързани с процесите на апоптоза и некроза (Al-Akhras and 

Grossweiner, 1996; Yu et al., 1996; Vardapetyan, 2006).  

        Стойностите на глюкозата, сравнени с тези на контролата, намаляват 

статистически значимо при всички групи животни, които са хронично 

третирани с растителните екстракти. Достоверно понижение на показателя 

се наблюдава и при двете комбинации,  по-изразено при Антистрес II 

(p<0,001). По отношение на индивидуалните растителни екстракти 

сигнификантно понижение на нивото на глюкозата се отчита при групите, 

третирани с Valeriana officinalis, Crataegus monogyna и Melissa officinalis. 
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(Фиг.12). Ефектът на Антистрес II е малко по-изразен в сравнение с 

Антистрес I, въпреки че от индивидуалните  екстракти, които съдържат, 

единствено Valeriana officinalis приложена самостоятелно понижава 

сигнификантно нивата на глюкозата. Данните в достъпната литература, 

които описват хипогликемичното действие на екстракта от Valeriana 

officinalis са оскъдни (Marles and Farnsworth, 1995). Различни от нашите 

данни  са  тези от проучване на Fehri и съавтори.. Според тези автори  

екстрактът от Valeriana officinalis, приложен в дози 300 и 600 mg на плъхове 

в продължение на 30 дни не показва значими изменения в клинико-

лабораторните показатели, включително и нивата на  кръвната глюкоза 

(Fehri, Aiache, Boukeff, et al., 1991). Различията с нашите данни може да се 

дължат на това, че ние сме прилагали екстракта по-продължително  време -                             

за  3 месеца.  (фиг.12) 

 

 
Фиг.12.  Ниво на глюкоза (mmol/l) в серума на плъхове Wistar след 12 седмично 

третиране с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта.  

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

          В достъпната литература има описани различни механизми на 

действие, които обясняват хипогликемичния ефект на горе описаните 

екстракти. Действието им се дължи основно на съдържащите се в тях 

полифенолни съединения. Установено е, че те инхибират α –глюкозидазата 

– ензим, който подпомага резорбцията на въглехидратите в тънките черва. 

Инхибиращата активност на катехин е най-висока 99,6%, следвана от 

кафеена киселина 91,3%, розмаринова киселина 85,1%, кверцетин 36,9 % и 

др. Тя зависи от разтворимостта на съединенията. Ако при дадено pH, 

тяхната разтворимост е ниска, инхибиращата им активност спрямо ензима 
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силно намалява (Kwon, Vattem and Shetty, 2006). Полифенолите могат да 

инхибират амилазата и  Na+
 зависимите глюкозни транспортери в тънките 

черва като по този начин се повлиява разграждането на полизахаридите до 

прости захари и последващата им резорбция (Bahadoran, Mirmiran and Azizi, 

2013). Полифенолите модулират въглехидратния метаболизъм като 

намаляват глюконеогенезата и стимулират синтезът и натрупването на 

гликоген в черния дроб. Те подобряват функцията на β – клетките на 

панкреаса като ги предпазват от оксидативен стрес (Waltner-Law et al., 

2002). Свободните радикали водят до отрицателна регулация в нивата на 

инсулин и подпомагат развитието на инсулиновата резистентност и 

затлъстяване. (Ceriello and Testa, 2009).  

 Не установихме  промяна в нивата на АсАТ, АлАТ и ЛДХ след 12 седмично 

приложение на  изследваните комбинации и самостоятелни екстракти, 

включени в състава им.   Тези данни ни дават основания да направим извод, 

че изследваните комбинации след продължително приложение не водят до 

хепатотоксичност. 

         

3. Eфект на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните 

екстракти, които се съдържат в тях върху тревожността на плъхове, 

подложени на остър стрес. 

        При избора на метод за изследване на анксиолитично действие, ние сме 

използвали за оценка на фармакологичните ефекти на изследваните 

екстракти теста повдигнат кръстосан лабиринт.  Той е въведен от Pellow и 

File и е основен поведенчески тест при предклиничното изпитване на 

лекарства с  анксиолитичен ефект (Pellow and File, 1986). Намалената 

тревожност при гризачите е свързана с увеличаването на времето за престой 

и броя влизания в откритите рамене на лабиринта. От изследваните 3 дози -

100, 250 и 500 mg/kg т.м., най-високата доза показа най-добро 

анксиолитично действие и затова беше предпочетена в по-нататъшните 

изследвания. 

       При сравняването на двете контроли, се наблюдава значимо 

повишаване на Тотк при контролата без стрес, спрямо контролната група, 

подложена на остър студов стрес. Статистически значимо повишаване  на 

времето на престой в откритите рамене (p < 0,05),  се установява при 

групите, третирани с комбинациите Антистрес I и Антистрес II в доза 500 

mg/kg т.м, както и при тези, третирани със самостоятелни екстракти от 

Serratula coronata , Valeriana officinalis, Crataegus monogyna и Melissa 

officinalis  в същата доза. (Фиг.13).  
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Фиг.13.  Време на престой в откритите рамена на повдигнат кръстосан лабиринт 

Тотк при плъхове Wistar, подложени на остър студов стрес след 14 дневно третиране 

с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта.  

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

 Показателят – „Брой влизания в откритите рамене“ (Nотк) се повишава 

статистически достоверно при контролната група без стрес, при 

комбинациите Антистрес I и Антистрес II в доза 500 mg/kg т.м., както и при 

самостоятелните екстракти от Valeriana officinalis, Crataegus monogyna и 

Melissa officinalis в същата доза спрямо контролата подложена на остър 

студов стрес. (Фиг.14). 

 

 
Фиг.14. Брой влизания в откритите рамена на повдигнат кръстосан лабиринт Nотк 

при плъхове Wistar, подложени на остър студов стрес след 14 дневно третиране с 2 
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комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта. 

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

При комбинацията Антистрес II, приложена в доза 500 mg/kg т.м. се 

наблюдава сигнификантно повишение на показателите, с които се отчита 

тревожността – Tотк и Nотк като увеличението е по-голямо в сравнение с 

групите, третирани със самостоятелен екстракти от Valeriana officinalis, 

Hypericum perforatum и Serratula coronata. Вероятно това се дължи на 

синергично действие на самостоятелните екстракти, влизащи в състава на 

комбинирания екстракт.  В  проучената от нас литература не открихме данни 

за повлияване на тревожността  in vivo  след приложение на сух екстракт от 

Serratula coronatа. Има данни за анксиолитичен и адаптогенен ефект на 20-

хидроксиекдизон, който е една от основните съставки в растението (Punegov 

et al., 2008). Хиперицинът, съдържащ се в Hypericum perforatum, освен 

антидепресивен ефект, притежава и способността да потенцира 

адаптогенните и антистресови ефекти на други растителни екстракти, 

когато е приложен в комбинация с тях  Това обяснява включването му в 

комбинирания екстракт Антистрес II. Клинично проучване установява 

положителните ефекти при комбинирането на Valeriana officinalis и 

Hypericum perforatum при лечението на депресия, съчетана с тревожност 

(Müller, Pfeil and von den Driesch, 2003). Предклинично изследване, 

проведено от Patidar и сътрудници  установява анксиолитичния и седативен 

ефект на комбиниран екстракт и суха растителна дрога, съдържащи 

Valeriana, Hypericum и Passiflora в доза 400 mg/kg т.м. Седативният ефект на 

сухата дрога е по-силен от този на екстракта (Patidar et al., 2012).  Valeriana 

officinalis съдържа тритерпенови съединения (валепотриати, валеренова 

киселина, борнил ацетат и др.) Валереновата киселина модулира ГАМКА 

рецепторите и по този начин проявява анксиолитично действие (Yuan et al., 

2004). Анксиолитичният ефект на Crataegus monogyna се дължи на 

съдържанието на флавоноиди в екстракта (рутин, кверцетин, хиперозид и 

др). Изследвания на връзка структура-действие показват слаб афинитет на 

флавоноидните гликозиди към бензодиазепиновите рецептори, поради 

големите размери на гликозидния остатък в молекулата (Marder et al., 2001).  

Техният анксиолитичен ефект не се антагонизира от flumazenil затова се 

предполага, че те са алостерични модулатори на ГАМКА рецепторите и се 

свързват в много малка степен с бензодиазепиновите рецептори (Hanrahan, 

Chebib and Johnston, 2011). Leon и съавтори изследват анксиолитичното 

действие на рутин, приложен еднократно системно или интраамигдаларно 

върху плъхове порода Wistar. Те установяват, че веществото предизвиква 

подобен на диазепам, дозо-зависим анксиолитичен ефект, който е отчетен 

чрез използване на тестовете издигнат кръстосан лабиринт и открито поле. 

Авторите считат, че механизмът на действие на рутин не се дължи на 

взаимодействие с бензодиазепиновите рецептори, а е свързан с ГАМК-
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зависима модулация на йонните канали. Веществото оказва своето действие 

основно в базолатералната амигдала (Hernandez-Leon, González-Trujano and 

Fernández-Guasti, 2017). Кверцетин проявява анксиолитичен ефект в теста 

социално взаимодействие при мишки. Установено е, че веществото 

проявява антагонизъм с CRF и намалява неговата експресия. CRF притежава 

анксиогенен ефект, понижава локалните нива на ГАМК и играе важна роля 

в патогенезата на заболяванията, причинени от дистрес като тревожност и 

депресия (Bhutada et al., 2010). Анксиолитичният  ефект на екстракт от 

Melissa officinalis   вероятно се дължи на розмариновата киселина, която се 

съдържа в растението. Тя инхибира GABA- трансаминаза – ензимът, който 

способства за разграждането на ГАМК и така потенцира задръжните ефекти 

в ЦНС (Awad et al., 2009). В проучване на Taiwo и сътрудници, Melissa 

officinalis в доза 100 и 300 mg/kg т.м., приложена перорално на плъхове в 

продължение на 15 дни, показва намаляване на тревожността в издигнат 

лабиринт като наблюдавания ефект по отношение на Tотк  също е дозо-

зависим (Taiwo et al., 2012). 

 

4. Eфект на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните 

екстракти, които се съдържат в тях върху тревожността при плъхове, 

подложени на хроничен стрес 

 Показателят Тотк нараства статистически достоверно при контролата без 

стрес спрямо контролата, подложена на хроничен стрес, което показва, че 

избраният тест – повдигнат кръстосан лабиринт е подходящ за изследване 

на поведенческите промени при гризачи, подложени на модел на хроничен 

стрес. Тотк се увеличава статистически значимо и при двете групи, 

третирани с комбинациите Aнтистрес I и Антистрес II спрямо контролата. 

Повишаване на показателя Тотк се наблюдава и при групите, третирани със 

самостоятелни екстракти, спрямо контролата като при групите, третирани с 

Valeriana officinalis, Crataegus monogyna и Melissa officinalis промените са 

статистически значими. (Фиг.15). 
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Фиг.15.  Време на престой в откритите рамена на повдигнат кръстосан лабиринт Тотк 

при плъхове Wistar, подложени на хроничен стрес и третирани в продължение на 8 

седмици с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта. 

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

Броят влизания в откритите рамена на повдигнат кръстосан лабиринт – Nотк 

се увеличава сигнификантно при контролата без стрес, както и при двете 

комбинации  в сравнение с резултатите на животните на контролата, 

подложена на хроничен стрес. При групите животни, третирани със Serratula 

coronata и Hypericum perforatum има само тенденция към повишаване на 

стойността на Nотк без статистическа значимост, докато при групите 

животни, третирани с Valeriana officinalis, Crataegus monogyna и Melissa 

officinalis ВАЛ500, ГЛО500 и МАТ500, повишението на Nотк  спрямо 

контролните животни, подложени на хроничен стрес е статистически 

достоверно. (Фиг.16). 
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Фиг.16.  Брой влизания в откритите рамена на повдигнат кръстосан лабиринт Nокт при 

плъхове Wistar, подложени на хроничен стрес и третирани в продължение на 8 седмици 

с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта. 

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

5. Eфект на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните 

екстракти, които се съдържат в тях върху депресивно-подобното 

поведение и разпознавателната памет на плъхове, подложени на 

хроничен стрес. 

       При избора на метод за изследване на антидепресивно действие, ние сме 

използвали теста „принудително плуване“. Той е въведен от Portsolt и 

съавтори през 1977 година и е един от най-използваните методи за оценка 

на депресивно-подобното поведение при плъхове и мишки и за 

предклиничното изпитване на лекарства с антидепресивен ефект (Porsolt, Le 

Pichon and Jalfre, 1977; Slattery and Cryan, 2012).         

        Сравнението на резултатите на животните от двете контролни групи  

показва значимо понижаване на времето на неподвижност – Т0 при 

контролната група без стрес спрямо контролната група, подложена на 

хроничен стрес. Достоверната разлика в резултатите на двете контролни 

групи животни  е доказателство, че  избраният тест „принудително плуване“  

е подходящ за отчитане на депресивно-подобно поведение  при плъхове. T0  

се понижава при групата, третирана с комбинацията Антистрес II спрямо 

стрес контролата като разликата е статистически значима. По отношение на 

комбинацията Антистрес I, не се отчита промяна на изследвания показател 

спрямо контролата, подложена на хроничен стрес. При всички групи, 

третирани с индивидуални растителни екстракти, То се понижава спрямо 

стрес контролата като статистическа значима е разликата при 

самостоятелните екстракти от Hypericum perforatum и Valeriana officinalis. 

(Фиг.17). 
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Фиг.17. Време на неподвижност – Т0 при плъхове Wistar, подложени на хроничен стрес 

и третирани в продължение на 8 седмици с 2 комбинации и 5 самостоятелни 

растителни екстракта. 

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

      Подобни на нашите  резултати  при теста принудително плуване, са тези 

от изследване на Hattesohl и съавтори, които прилагат екстракт от Valeriana 

officinalis върху мъжки плъхове (Hattesohl et al., 2008). Антидепрессивното 

действие на екстракта от Валериана може да се дължи на съдържащите се в 

растението сесквитерпени. Тяхното действие е проучено след изолирането 

им от друг представител на същия род – Valeriana fauriei като се установява, 

че те имат антидепресивен ефект в теста принудително плуване при плъхове 

(Liu et al., 2012). Друг възможен механизъм, който може да обясни 

антидепресивния ефект на сухия екстракт от Valeriana officinalis в нашето 

изследване, е връзката между антиоксидантното действие на растението от 

една страна (Malva, Santos and Macedo, 2004; Sudati et al., 2009) и 

оксидативния стрес, който се наблюдава при депресията от друга (Stefanescu 

and Ciobica, 2012). В експериментално проучване, при което се използва 

модел на социален стрес върху плъхове, се установява, че депресивно-

подобното поведение, тревожността и паметовите нарушения, са 

асоциирани с високи нива на IL-6 и кортикостерон в хипокампа и 

префронталния кортекс и с понижени нива на супероксид дисмутаза, 

глутатион пероксидаза в хипокампа (Patki et al., 2013). Подобно на нашето 

проучване Butterweck и съавтори установяват понижаване на показателя 

време на неподвижност като използват теста принудително плуване при  

плъхове, третирани с екстракт от Hypericum perforatum. Те отчитат 

оптимален ефект в дози между 250 и 500 mg/kg т.м. Зависимостта доза-ефект 
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е аналогична с тази на конвенционалните антидепресанти, при които се 

достига оптимална доза, над която ефектите намаляват (Butterweck et al., 

1997). Данните от други изследвания също показват понижаване на 

показателя за депресивно-подобно поведение при плъхове, третирани с 

Hypericum perforatum. Този ефект вероятно се дължи на инхибиране 

обратното захващане в синапса на серотонин, норадреналин и допамин. 

(Müller, 2003). Според други изследователи (Chatterjee et al. 1998) (Machado 

et al. 2008), антидепресивното  действие  на жълтия кантарион се дължи 

основно на хиперфорин и на рутин. Различни експериментални проучвания 

изследват увеличаването на нивата на моноамините в мозъка на плъхове. 

Според някои автори жълтият кантарион повишава значително нивата на 

серотонин в префронталния кортекс и тези на норадреналин и допамин в 

хипоталамуса и продълговатия мозък (Calapai et al., 1999). Други 

изследователи докладват, че Hypericum perforatum увеличава серотонина в 

хипоталамуса и допамина в nucleus accumbens и стриатума (Di Matteo et al., 

2000). При хронична употреба на екстракт от растението върху животински 

модели се наблюдават адаптативни промени в рецепторните функции като  

намалена плътност на кортикални β-адрено рецептори, повишение на броя  

на 5-HT-1а постсинаптични рецептори и на 5-HT-2 рецептори. Тези промени 

в рецепторите са характерни за терапията с конвенционални 

антидепресанти.  Не се наблюдава промяна в афинитета и на трите вида 

рецептори. Изброените адаптативни промени обуславят подобряването на 

серотонинергичната невротрансмисия (Greeson, Sanford and Monti, 2001). 

        Депресията, която се получава като резултат на хроничния стрес, е 

придружена с нарушения в когнитивните процеси (Bertaina-Anglade et al., 

2011). Проучвания показват, че тежката нелекувана депресия се свързва с 

намаляване на обема на хипокампуса, който има значение за паметовите 

функции (Sheline, Gado and Kraemer, 2003; Mathias et al., 2016). При 

животните, изложени на хроничен стрес се откриват структурни и 

метаболитни промени в хипокампуса (Czéh et al., 2001).  Според  Bertaina-

Anglade и съавтори, разпознавателната памет може да се използва като 

маркер за оценка на депресивното поведение при плъхове (Bertaina-Anglade 

et al. 2011)  Счита се, че плъховете и мишките с неувредени паметови 

функции предпочитат да изследват нови обекти вместо познати такива. Това 

е причината   да използваме теста „разпознаване на обект“ в нашето 

проучване с цел изследване на паметовите изменения при гризачи, 

подложени  на хроничен стрес, които развиват депресивно-подобно 

поведение (Bevins and Besheer, 2006; Antunes and Biala, 2012). В нашето 

изследване дискриминационният индекс (DI) се повишава при всички 

групи, третирани с растителни екстракти, както и при контролата без стрес 

спрямо контролната група, подложена на хроничен стрес. По отношение на 

комбинациите, статистически значимо е повишението на показателя при 

групата, третирана с  Антистрес II, докато по отношение на индивидуалните 
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екстракти DI нараства при Serratula coronata, Hypericum perforatum и 

Valeriana officinalis спрямо стрес контролата. (Фиг.18). 

 

 
Фиг.18. Дискриминационен индекс DI при плъхове Wistar, подложени на хроничен стрес 

и третирани в продължение на 8 седмици с 2 комбинации и 5 самостоятелни 

растителни екстракта. 

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

        Сухият екстракт от Serratula coronata увеличава в най-голяма степен 

стойността на дискриминативния индекс (DI) в сравнение с контролната 

група. Основният биологично-активен компонент в него е 20-

хидроксиекдизон. Подобряването  на когнитивните процеси вероятно се 

дължи на антиоксидантното му действие в мозъка (Hu et al. 2012). В 

изследване на Xia и съавтори се установява, че 20-хидроксиекдизон 

подобрява паметта и пространствената ориентация при стрептозоцин 

индуцирани диабетни плъхове. Съединението повишава нивата на 

антиоксидантните ензими - супероксид дисмутаза, каталаза, глутатион 

редуктаза и глутатион пероксидаза и протектира нервните клетки в 

хипокампалния CA1 регион, които имат отношение към паметовите 

процеси (Xia et al., 2014). Данните на нашето проучване са сходни с  данните 

от изследване на Trofimiuk и съавтори.  Тези автори установяват 

подобряване на когнитивните процеси при плъхове, подложени на хроничен 

имобилизационен стрес  след  приложението на стандартизиран екстракт от 

жълт кантарион в доза 350 mg/kg т.м. (Trofimiuk, Walesiuk and Braszko, 

2005). Има данни, че хроничният стрес при експерименталните животни 

води до понижаване на броя и функцията на хипокампалните 5-HT1A 

рецептори (Burke et al., 2012). Установено е, че липсата, блокирането или 

понижената функция на 5-HT1A рецепторите, влошава паметовите процеси 
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(Ramboz et al., 1998; Haider et al., 2012). В проучване на нивата и функцията 

на 5-HT1A рецепторите при плъхове, третирани многократно с жълтия 

кантарион други автори установяват  нормални нива и функция на  тези 

рецептори (Teufel-Mayer & Gleitz 1997). Сух екстракт  от Valeriana officinalis 

повишава достоверно дискриминационния индекс в теста „разпознаване на 

обект“. Резултатите от нашето проучване са близки с тези на Nam и 

съавтори. Един от вероятните механизми, чрез който се осъществяват 

прокогнитивните ефекти на екстракта  е намаляване на нивата на 

кортикостерон (Nam et al., 2013) и стимулиране на ГАМК невромедиацията 

чрез повишаване отделянето на ГАМК и стимулиране ГАМКА рецепторите 

(Yuan et al., 2004). Доминирането на потискащите процеси в ЦНС води до 

невропротекция. Понижението на възбудимостта на невроните намалява 

невроналната смърт (Silva et al., 2003). Има данни, че ГАМК - 

невротрансмисията стимулира неврогенезата при възрастните индивиди 

(Sernagor et al., 2010). Растежът  на дендритите в новообразуваните неврони  

се стимулира чрез деполяризация и повишена фосфорилизация на цАМФ 

свързващия протеин. (Jagasia et al., 2009). 

 

6. Eфект на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните 

екстракти, които се съдържат в тях върху нивата на цитокини при 

плъхове, подложени на модел на остър стрес. 

        В достъпната литература има данни, според които острият стрес води 

до увеличаване на нивата на провъзпалителните цитокини TNF-α и IL-6. 

Himmerich и съавтори регистрират повишени  нива  на TNF-α  в кръвта на 

плъхове  при модел на остър стрес - принудително плуване (Himmerich et 

al., 2013). Прилагането на леки електрошокови удари по лапите като модел 

на остър стрес предизвиква стимулация в алвеоларните макрофаги на 

плъхове порода Wistar и повишена продукция на TNF-α (Persoons et al., 

1995). Изследване, при което подобно на нашия експеримент се използва 

модел на остър студов стрес регистрира  повишени нива на TNF-α и IL-6 в 

серума на плъхове порода Wistar (Guo et al., 2012).   Според Dantzer и 

съавтори може да се коментира корелация между развитието на тревожност 

и повишените нива на TNF-α в резултат на остър стрес (Dantzer et al., 1999). 

Потвърждение на тази корелация се е  проучването на Yamada и съавтори 

върху мишки с мутация в гена, кодиращ експресията на TNF- α. Животните 

развиват тревожно-подобно поведение, отчетено с теста повдигнат 

кръстосан лабиринт (Yamada et al., 2000). 

        В нашето проучване  се наблюдава се статистически достоверно 

понижаване на нивата на TNF- α при групата плъхове, която не е подложена 

на стрес спрямо контролната група, подложена на модел на остър студов 

стрес. Групите, третирани с двете комбинации  също понижават 

статистически значимо нивата на TNF- α спрямо тези на  стрес-контролата. 

Tенденция към понижаване на нивата на TNF-α се наблюдава и при групите, 
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третирани със самостоятелните екстракти. При тях обаче понижението е по-

слабо  изразено. Статистическа достоверност е отчетена само  при групата, 

третирана със самостоятелен екстракт Crataegus monogyna. (p<0,05). 

(Фиг.19). 

 

 
Фиг.19. Ниво на TNF-α в серума на плъхове Wistar, подложени на остър студов стрес 

след 14 дневно третиране с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта. 

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

        Резултатите от сходно на нашето проучване, показват, че 15-дневното 

приложение на екстракт от глог в експериментален модел на инсулт при 

плъхове, който може да се разглежда като остър стресор понижава 

патологично повишените нива на TNF-α и IL-6 в мозъчните тъкани и 

повишава тези на IL-10. Авторите считат, че тези ефекти може да се дължат 

на супресия, предизвикана от екстракта на микроглиалните клетки, които 

продуцират TNF-α (Elango and Devaraj, 2010). 

         Изследването на Himmerich и съавтори  2013 показва повишение на 

нивата  на IL-6 при плъхове, подложени на остър имобилизационен стрес. 

Тези резултати са сходни с данните от  нашето проучване. Резултатите от 

две други проучвания, също показват повишение на нивата на IL-6 в серума 

на плъхове Wistar под влияние на студов стрес (Yildirim and Yurekli, 2010; 

Guo et al., 2012).  Различните стресори могат директно да повлияят върху 

клетките на имунната система и да стимулират отделянето на 

проинфламаторни цитокини. Експериментално проучване установява, че 

катехоламините и ACTH, които се отделят при остър стрес, стимулират 

продукцията на IL-6 в серума на плъхове. Блокадата на α рецепторите, не 

влияе върху продукцията на IL-6, докато блокирането на β рецепторите с 

Propranolol води до значително намаляване на нивата на IL-6. Прилагането 
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на β2 агонист води до значително увеличаване на нивата на IL-6. Ефектите 

на адреналин върху продукцията на IL-6, се медиират от β2 рецепторите, 

които са разположени върху мембраната на моноцитите (Van Gool et al., 

1990). 

         В нашето изследване, при животните от контролната група без стрес  

се установява статистически значимо понижаване на нивата на IL-6 спрямо 

контролната група животни, подложена на остър студов стрес. Значимо 

понижение на нивото  на IL-6  се наблюдава и при  животните, третирани с 

двете комбинации. По отношение на самостоятелните екстракти, при 

всички се наблюдава намаляване на нивата на IL-6 спрямо стрес 

контролата като при групите Serratula coronata, Hypericum perforatum и 

Valeriana officinalis, това понижаване е статистически достоверно (Фиг.20). 

  

  
Фиг.20. Ниво на IL-6 в серума на плъхове Wistar, подложени на остър студов стрес след 

14 дневно третиране с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта. 

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

        Измененията в плазмените нива на цитокините са по-изразени при 

активните животни (Kalinichenko, Koplik and Pertsov, 2014). Данните от 

прочувания върху влиянието на острия стрес върху нивата на IL-10 са 

противоречиви. Така например излагането на температура 4°C повишава IL-

10 и ACTH в плазмата на плъхове (Hu et al., 2016). Резултатите от друго 

изследване не показват промяна в нивата на IL-10 в плазмата на плъхове 

подложени на топлинен стрес (Heidemann et al., 2000). Острият стрес, 

предизвикан от хирургична манипулация повишава нивата на TNF-α, но не 

повлиява тези на IL-10 (Kalb et al., 2013). Kalinichenko и съавтори 

установяват, че прилагането на остър имобилизационен стрес понижават 

плазмените нива на IL-10 при плъховете с активно поведение за разлика от 
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тези с пасивно поведение, при които плазмените нива на IL-10 се повишават.  

В нашия експеримент нивата на IL-10 в серума на плъхове, подложени на 

остър модел на студов стрес показват тенденция към намаляване при 

контролата без стрес спрямо контролната стрес група. Тази промяна  не е 

статистически значима. При групите, третирани с комбинациите, нивата на  

IL-10 намаляват при Антистрес I и се увеличават при Антистрес II. 

Повишеното ниво на IL-10 при групата животни, третирани с Антистрес II, 

спрямо стрес контролата е статистически значимо. При индивидуалните 

екстракти се наблюдава статистически достоверно увеличаване на 

показателя при групата, третирана с Melissa officinalis, спрямо контролната 

група, подложена на остър студов стрес. (Фиг.21).  

 

 
Фиг.21. Ниво на IL-10 в серума на плъхове Wistar, подложени на остър студов стрес 

след 14 дневно третиране с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта. 

*p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

7. Eфект на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните 

екстракти, които се съдържат в тях върху нивата на цитокини при 

плъхове подложени на модел на хроничен стрес. 

            Проинфламаторният цитокин TNF-α е един от основните медиатори, 

който индуцира поведенческите промени при плъхове, подложени на 

хроничен стрес, причинен от леки непредсказуеми стресори. Резултатите, 

които получаваме са сходни с тези от проучване на Liu и съавтори, които 

изследват механизмите на развитие на депресивно-подобната 

симпатоматика при плъхове и установяват, че хроничния стрес води до 

повишен синтез на TNF-α, както в серума така и в церебралния кортекс. 

Поведенческите промени, отчетени с тестовете принудително плуване, 

окачване за опашката и консумация на захароза отчитат депресивно-
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подобно поведение на животните, което корелира с високите нива на TNF-

α. Наблюдава се повишена експресия на индолеамин 2,3-диоксигеназа – 

ензим, който води до невротоксичност в церебралния кортекс и намаляване 

нивата на серотонин. Тези  промени корелират с развитието на депресия при 

животните (Liu et al., 2016). Високи нива на TNF-α в резултат на хроничен 

стрес се наблюдават и в друго проучване (Li et al., 2015). Повишените нива 

на TNF-α при депресията са в пряка връзка с увреждането на когнитивните 

процеси в резултат на понижаване на мозъчния неутрофичен фактор в зони 

CA1 и CA3 в хипокампа (Şahin et al., 2015). Свързването с TNF рецептор – 

1 активира ензими, които стимулират отделянето на свободни радикали, 

участващи в патогенезата на депресията (Fischer and Maier, 2015).         

        В нашето проучване нивата на TNF-α в серума на плъхове, подложени 

на хроничен стрес статистически достоверно се понижават при животните 

от контролната група без стрес и при животните на двете групи, третирани 

с комбинациите Антистрес I и Антистрес II, спрямо контролната стрес група 

със статистическа значимост (p<0,001). При групите, третирани с екстракти 

от Serratula coronata, Hypericum perforatum и Valeriana officinalis, серумните 

нива на TNF-α се понижават статистически значимо спрямо резултатите на 

животните от  контролната стрес група. (Фиг.22). 

 

 
Фиг.22. Ниво на TNF-α в серума на плъхове Wistar, подложени на хроничен стрес и 

третирани в продължение на 8 седмици с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни 

екстракта. *p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

     Сухият екстракт от Serratula coronata в доза 500 kg/mg т.м. понижава 

достоверно нивата на TNF-α в серума на изследваните от нас животни. 

Основният биологично активен компонент в растението е екдистероидът 20-

хидроксиекдизон. Yang и съавтори установяват, че корени от Achyranthes 

japonica, стандартизирани, както Serratula coronata спрямо количеството на 
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20-хидроксиекдизон, инхибират експресията на TNF-α (Young Bang et al., 

2012). Това може да се дължи на антиоксидантното действие на веществото 

и на подтискане на активацията NF-κB, което от своя страна подтиска 

продукцията на TNF-α (Hu et al., 2012). В експериментално проучване на 

Müller и съавтори, се установява, че липолизахарид-индуцираното 

възпаление при мишки, води до депресивно-подобно поведение, отчетено с 

теста „окачване за опашката“. Също така се наблюдава повишена експресия 

на TNF-α, мозъчен неутрофичен фактор и IL-1β. Приложението на 

Imipramine и диенова фракция валепотриати, получени от друг представител 

на рода Valeriana намаляват депресивно-подобното поведение на животните 

и понижават нивата на TNF-α (Müller et al., 2015). Подобно на нашето 

проучване изследва влиянието на екстракт от Hypericum perforatum в дози 

125, 250 и 500 mg/kg т.м. върху депресивно-подобното поведение и нивата 

на TNF-α и кортикостерон в серума и хипокампа на женски плъхове Wistar, 

подложени на овариектомия. Авторите установяват намаляване на времето 

на неподвижност в теста принудително плуване при приложението на доза 

500 mg/kg т.м. от екстракта и дозо-зависимо понижаване на нивата на TNF-

α и кортикостерон, както в серума, така и в хипокампа на животните  

Механизмите по-които екстрактът осъществява своите ефекти се дължат на 

инхибиране на NF-κB и неговия сигнален път, което води до понижена 

експресия на TNF-α (Hatano et al., 2014). 

           Съществува полиморфизъм в експресията на IL-6, който определя 

индивидуалната чувствителност към стреса като фактор, който води до 

развитие на депресия (Hodes, Ménard and Russo, 2016). В предклинично 

проучване използването на модел на хроничен стрес, причинен от леки 

непредсказуеми стресори върху мишки, води до депресивно-подобна 

симптоматика, установена с поведенчески тестове и повишаване на нивата 

IL-6 и ACTH. Приложението на антидепресанти нормализира 

наблюдаваните промени (Mutlu et al., 2012). Данните от изследване на Pan и 

съавтори също показват повишаване на нивата на IL-6 и TNF-α при плъхове 

подложени на хроничен стрес, което е свързано с развитие на депресивно-

подобно поведение. Цитокините се свързват с рецептори, разположени на 

повърхността на глиалните клетки и невроните в хипокампа и хипоталамуса 

и стимулират хипоталамо-надбъбречната ос и отделянето на кортизол. 

Продължителното им въздействие води до нарушаване на хормоналния 

баланс и развитие на депресия (Pan et al., 2006). 

           В нашето проучване, серумните нива на IL-6 се понижават 

достоверно при животните от контролната група без стрес и групите 

животни, третирани с комбинираните екстракти Антистрес I и Антистрес II 

спрямо контролата животни,  подложени на хроничен стрес. По отношение 

на самостоятелните екстракти единствено групата животни, третирани с 

Hypericum perforatum понижава със статистическа значимост изследвания 

показател спрямо  резултатите на контролната група животни, подложени 
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на стрес. (Фиг.23). 

 

 
Фиг.23. Ниво на IL-6 в серума на плъхове Wistar, подложени на хроничен стрес и 

третирани в продължение на 8 седмици с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни 

екстракта. *p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

        Нашите резултати  са сходни с  експерименталните данни на други 

автори. Grundmann и съавтори прилагат екстракт от Hypericum perforatum  

върху плъхове в дози от 250 до 750 mg/kg т.м. които са подложени на 

хроничен модел на имобилизационен стрес. Животните развиват 

депресивно-подобно поведение, отчетено с  теста открито поле и повишават 

нивата на IL-6 и TNF-α в серума. Приложението на екстракт от жълт 

кантарион намалява повишените нива на TNF-α във всички дози и на IL-6 в 

дози 500 и 750 mg/kg т.м. (Grundmann et al., 2010).     

        Ролята на IL-10 в депресивно-подобната симпатоматика при плъхове 

все още не е напълно изяснена. Възможно е антиинфламаторният цитокин 

да модулира развитието на заболяването. В достъпната литература има 

данни, според които хроничният стрес повишава нивата на 

антиинфламаторния цитокин IL-10, което съответства на получените от нас 

резултати (Hu et al., 2014). В изследване на Mesquita и съавтори 

повишаването на нивата на IL-10 при женски мишки намалява депресивното 

поведение, докато при мъжки мишки  не се установяват промени в нивата 

на IL-10.   (Mesquita et al., 2008). Manikowska и съавтори изследват 

изменението на TNF-α, IL-6 и IL-10 при плъхове порода Wistar, подложени 

на хроничен стрес, причинен от меки стресори в продължение на 6 седмици. 

Наблюдава се повишение на нивата на цитокините в серума като 

приложението на антидепресанта Mianserin нормализира повишените нива 

и на 3те цитокина (Manikowska et al., 2014). 

          В нашето проучване, серумните нива на IL-10 се понижават 
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статистически достоверно при контролата без стрес спрямо стрес 

контролата. От двете комбинации, само Антистрес I понижава със 

статистическа значимост изследвания показател, докато при комбинацията 

Антистрес II и всички други групи, третирани със самостоятелни екстракти, 

промените не са сигнификантни като се наблюдава тенденция към 

намаляване на показателя. Единствено при групите, третирана с Melissa 

officinalis и Valeriana offcinalis има тенденция към повишаване на IL-10 

спрямо контролната стрес група. (Фиг.24) 

 

 
Фиг.24. Ниво на IL-10 в серума на плъхове Wistar, подложени на хроничен стрес и 

третирани в продължение на 8 седмици с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни 

екстракта. *p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 

            Противоречивите промени в нивата на IL-10 при други 

експериментални изследвания, както и данните от нашето проучване, ни 

дават основание да изключим               IL-10  като надежден маркер за 

отчитане на промените, които настъпват, както при остър, така и при 

хроничен стрес. 

 

          На таблица 6 е представено обобщение на статистически достоверните 

резултати от проведените проучвания. 
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Таблица 6 Обобщение на статистически достоверните резултати (p<0,05) в 

проведените изследвания за ефикасност и безопасност на изследваните комбинации и 

самостоятелните растителни екстракти, които влизат в състава им  в доза 500 mg/kg 

т.м. 

 Изследвани самостоятелни растителни екстракти и  

комбинации 

АС1500 АС2500 СЕР500 КАН500 ВАЛ500 ГЛО500 МАТ500 

Остра токсичност - - - - - - - 

Брой еритроцити - ↓ - ↓ - - - 

Хематокрит - - - ↓ - - - 

Ср. обем еритроц. ↑ ↑ - - - - - 

Хемоглобин - - - ↓ - - - 

Тромбоцити - - - ↑ - - - 

Левкоцити - - - - - - - 

Глюкоза ↓ ↓ - - ↓ ↓ ↓ 

АлАТ ↓ - - - - - - 

АсАТ - - - - - - - 

ЛДХ - - - - - - - 

Хистол. ч.дроб - - - - - - - 

Хистол. бъбрек - - - - - - - 

Хистол. стомах - - - - - - - 

Ост.стрес – тревож. ↓ ↓ ↓ - ↓ ↓ ↓ 

Ост. стрес – TNF-α  ↓ ↓ - - - ↓ - 

Ост. стрес – IL-6 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ - - 

Ост. стрес – IL-10 - ↑ - - - - ↑ 

Хр.стрес – тревож. ↓ ↓ - - ↓ ↓ ↓ 

Хр.стрес – депрес. - ↓ - ↓ ↓ - - 

Хр.стрес – памет - ↑ ↑ ↑ ↑ - - 

Хр. стрес – TNF-α ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ - - 

Хр. стрес – IL-6 ↓ ↓ - ↓ - - - 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

        Изследваните комбинации Антистрес I и Антистрес II водят до 100% 

преживяемост на животните 24 часа след еднократно приложение. Не са 

регистрирани промени при хистологично изследване на бъбрек, черен дроб 

и стомах от плъхове, третирани  12 седмици с двете изследвани кобинации. 

Въз основа на проведените проучвания и получените резултати за остра 

токсичност и хистопатологични изменения на черен дроб, стомах и бъбрек, 

както и съпоставянето на нашите разултати с близки данни от други автори 

може да заключим, че изследваните комбинации са практически 

нетоксични.  

        Те намаляват нивата на кръвната глюкоза при многократното им 

приложение, а комбинацията Антистрес II намалява броя на еритроцитите в 

кръвта на плъхове.  

        Избраните от нас модели на остър и хроничен стрес и поведенческите 

тестове за отчитане на тревожност, депресивно-подобно поведение и 

разпознавателна памет дават възможност за обективна оценка на 

получените резултати. Изследването на нивата на про и антивъзпалителните 

цитокини обогатяват обсъждането на получените от нас резултати, при 

изследването на тревожност, депресивно подобно поведение и 

разпознавателна памет след третиране с двете комбинации при модели на  

остър и хроничен стрес. Съпоставката на данните на други автори с тези от 

нашето проучване ни помагат в обсъждането на получените резултати и 

обясняването на механизмите на установените фармакологични ефекти на 

двете изследвани комбинации. Изследването на  отделните екстракти, 

включени в комбинациите ни дава възможност да оценим значението на 

всеки от тях в проучваните фармакологични ефекти и токсичност.   

         Провъзпалителните цитокини – IL-6 и TNF-α са подходящи маркери за 

оценка на тревожност и депресивно-подобно поведение на плъхове  при 

модели на остър и хроничен стрес. Отчитаме, че противовъзпалителният 

цитокин IL-10 не е подходящ маркер за оценка на изследваните показатели. 

Промените в нивата на този цитокин са в тясна зависимост от нивата и 

съотношенията на други провъзпалителни и антивъзпалителни цитокини, 

което пречи на оценката на влиянието на IL-10.  Сравнението на резултатите 

на нивата на този цитокин е затруднено от различните комбинации на 

цитокини при различните проучвания.  

         Двете комбинации показват подобни ефекти върху нивата на 

провъзпалителните цитокини - TNF-α и IL-6 и потискане на тревожно-

подобното поведение след прилагането на модели на остър и хроничен стрес 

върху опитните животни. Различията в резултатите за двете комбинации са 

регистрирани при оценка на депресивно-подобното поведение при модел на 

хроничен стрес. Антистрес II  намалява  депресивно-подобното  поведение 

на плъховете и подобрява разпознавателната им памет. При сравнение на 
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двете комбинации по отношение на ефикасността,  установяваме по-добри 

резултати при използването на комбинацията Антистрес II при  модел на 

хроничен стрес на плъхове. 
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ИЗВОДИ 

 

       1.При определяне на остра токсичност се установява, че изследваните 

комбинации, както и съдържащите се в тях самостоятелни екстракти са 

практически нетоксични. 

       2.Не се установява патологична промяна в хистологично изследване на 

черен дроб, бъбрек и стомах след 12 седмично третиране с AC1500 и АС2500 

и включените в тях самостоятелни екстракти.  

       3. След 12 седмично третиране с двете комбинации и включените в тях 

самостоятелни екстракти не са регистрирани промени в хематологични 

показатели с изключение на понижаване на броя на еритроцитите при 

АС2500. 

       4. При изследване на клинико-лабораторни показатели и двете 

комбинации достоверно намаляват нивото на глюкозата. 

       5.При модел на остър студов стрес изследваните комбинации намаляват 

тревожността. 

       6. При модел на остър студов стрес изследваните комбинации 

достоверно понижават нивата на провъзпалителните цитокини  TNF-α и IL-

6. Комбинацията АС2500 достоверно повишава нивата на IL-10. 

      7. При модел на хроничен стрес двата екстракта намаляват 

тревожността. Комбинацията АС2500 подобрява разпознавателната памет, 

показател свързан с антидепресивното ѝ действие. 

      8. При модел на хроничен стрес и двете комбинации достоверно 

понижават нивата на провъзпалителните цитокини TNF-α и IL-6.  
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ПРИНОСИ 

 С научно-теоретично значение 

 

     1. Направен е подробен анализ на различни модели на остър и хроничен 

стрес и избор на най-подходящи за изследване на антистресово действие на 

лекарствени продукти от синтетичен или растителен произход. 

     2. Установена е зависимост между развитието на тревожност и 

депресивно-подобно състояние при животните и повишените нива на 

провъзпалителните цитокини TNF-α и IL-6. 

     3. При колаборация с химици и катедра Химия и биохимия при ФФ на 

МУ-Пловдив е установена зависимост между анксиолитичният ефект на 

изследваните комбинации и тяхното антиоксидантно действие.  

 

С приложно – практично значение 

 

     1. За пръв път е проведено експериментално проучване на две 

комбинации от растителни екстракти за остра и хронична токсичност, 

тревожност, антидепресивен ефект. Получените резултати ни дават 

основание да предложим за по-нататъшно изследване в клинични условия 

комбинацията Антистрес II. 

     2. Определени са маркери за изследване на анксиолитично действие на 

лекарствени продукти от растителен и синтетичен произход след 

използване на модел на остър студов стрес  и  антидепресивно действие при 

модел на хроничен стрес. 
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	Материалите по защитата са на разположение в Научен отдел на МУ Пловдив и Катедра по фармакология и клинична фармакология към МФ на МУ-Пловдив, както и при поискване на e-mail: ilin.kandilarov@gmail.com
	СЪДЪРЖАНИЕ
	ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
	АсАТ – аспартат аминотрансфераза
	АлАТ – аланин аминотранфераза
	АТФ – аденозинтрифосфат
	ГАМК – гама-аминомаслена киселина
	ЛДХ – лактат дехидрогеназа
	т.м. – телесна маса
	ЦНС – централна нервна система
	ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
	ACTH – адренокортикотропен хормон
	CRF – кортикотропин-освобождаващ фактор
	CRH – кортикотропин-освобождаващ хормон
	5-HT – 5-хидрокситриптамин (серотонин)
	IL-1β – интерлевкин 1 бета
	IL-2 – интерлевкин две
	IL-4 – интерлевкин четири
	IL-6 – интерлевкин шест
	IL-10 – интерлевкин десет
	LD50 – летална доза при 50% от опитните животни (средна смъртна доза)
	NF-κB – транскрипционен нуклеарен фактор капа
	SSRI – блокери на обратното захващане на серотонин в синапса
	TNF-α – тумор некротизиращ фактор алфа
	ВЪВЕДЕНИЕ
	Според СЗО около 80% от населението на света използва за профилактика и първична здравна помощ   лекарствени продукти от растителен произход.  Растителните продукти, които се използват с лечебна и профилактична цел имат лесен и удобен начин на приложе...
	ЦЕЛ
	Цел на настоящето проучване е да се установи ефикасността и безопасността на комбинациите от растителни екстракти – Антистрес I и Антистрес II в експериментални условия.
	ЗАДАЧИ
	За постигането на тази цел си поставихме следните задачи:
	1. Да се изследва острата токсичност на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях в дози 5 и 10 g/kg т.м. след еднократно приложение.
	2. Да се изследват хематологични, клинико-химични показатели  и хистологични промени на черен дроб, стомах и бъбрек след 12 седмично перорално приложение на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях в д...
	3. Да се изследва анксиолитичен ефект на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях, след 14 дневно приложение в дози 100, 250 и 500 mg/kg т.м. при модел на остър стрес.
	4. Да се изследва анксиолитичен и антидепресивен ефект, както и влиянието върху разпознавателната памет на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях, след 8 седмично приложение в доза 500 mg/kg т.м., при...
	5. Да се определи влиянието върху серумните нива на провъзпалителните цитокини TNF-α и IL-6 и противовъзпалителният цитокин IL-10  на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях след 14 дневно приложение в...
	6. Да се определи влиянието върху серумните нива на провъзпалителните цитокини TNF-α и IL-6 и противовъзпалителният цитокин IL-10  на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях след 8 седмично приложение ...
	МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
	I. Материали
	1. Изследвани растителни екстракти.
	Използвани са растенията: Валериана (Valeriana officinalis) корен, Маточина  (Melissa officinalis) стрък, Глог (Crataegus monogyna) цвят и лист, Жълт кантарион (Hypericum perforatum) стрък и Сератула (Serratula coronata) стрък.  Събирането и сушенето ...
	Сухите екстракти от отделните билки (V.officinalis, М. officinalis, C. monogyna,  H. perforatum и  S. coronata)  и комбинациите от тях Антистрес 1 и Антистрес 2 са получени по промишлена технология на фирма „ЕКСТРАКТФАРМА” ЕООД  гр. София.
	Дрогите и сухите екстракти са предоставени от фирма „АВИЦЕНА ХЕРБ” ООД.
	Антистрес 1  е комбинация от V. officinalis, M. officinalis, C.  monogyna и S. coronata в съотношение 4:3:3:1, а Антистрес 2 – V. officinalis, H. perforatum и S. coronata в съотношение 4.5:4.5:1.
	2. Експериментални животни и разпределение по групи
	Използвани са 554 мъжки плъхове порода Wistar със средно тегло 180- 200 g. Животните са отглеждани при стандартни лабораторни условия: 12:12 часа тъмно-светъл цикъл, 45 % относителна влажност на въздуха, температура 26,5 ± 10 C и свободен достъп до хр...
	Експерименталните серии и разпределението на животните по групи е следното:
	2.1  Разпределение по групи при изследванията за остра токсичност на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях.
	2.2 Разпределение по групи при изследванията върху хематологични, клинико-химични показатели  и хистологични промени при черен дроб, стомах и бъбрек на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях.
	Опитните животни (64 на брой) се разделят на 8 групи по 8 животни  На таблица 2 е показано разпределението по групи на животните.
	Таблица 2 Разпределение по групи при изследване върху хематологични, клинико-химични показатели  и хистологични промени при черен дроб, стомах и бъбрек на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях.
	Опитните животни (184 на брой) се разделят на 23 групи по 8 животни  На таблица 3 е показано разпределението по групи на животните.
	Таблица 3 Разпределение по групи за определяне  на анксиолитичен ефект на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях върху плъхове, подложени на остър студов стрес
	2.4 Разпределение по групи при изследванията на изменинието на нивата на цитокини след остър и хроничен стрес, както и при изследванията на анксиолитичния и антидепресивен ефект и влиянието върху разпознавателната памет след хроничен стрес на ...
	Опитните животни (72 на брой) се разделят на 9 групи по 8 животни  На таблица 4 е показано разпределението по групи на животните
	Таблица 4 Разпределение по групи при изследванията за определяне на нивата на цитокини след остър и хроничен стрес, както и при изследването за определяне на анксиолитичния и антидепресивен ефект и влиянието върху разпознавателната памет след хроничен...

	II. Методи
	1. Получаване, качествено и количествено охарактеризиране на сухите растителни екстракти
	Екстрактите  са получени чрез непрекъсната екстракция с 40% етанол при температура 50оС. Концентрирани са под вакуум до 10-20% сухо съдържание и изсушени в разпръсквателна сушилня („ЕКСТРАКТФАРМА” ЕООД  гр. София).
	Качественото охарактеризиране на растителни екстракти се прави по определени вещества с изразена биологична активност. Най-често това са полифеноли, терпени, фитостероиди. Според Европейска фармакопея 7.0 екстракт от Valeriana officinalis се характери...
	Количественото определяне на кафеена, ферулова, p-кумарова, розмаринова, валеренова киселина, рутин, кверцетин, апигенин, витексин, борнил ацетат, хиперозид, хиперицин и 20-хидроксиекдизон е извършено в катедра Химия и биохимия, Фармацевтичен факултет...
	По метод I са определени фенолни киселини и флавоноиди на колона Hitachi C18 AQ (250 mm × 4,6 mm, 5 μm) с  подвижна  фаза H2O с pH 3,7(A) и ацетонитрил (B) в градиентен режим от 90А:10В до 10А:90В, скорост на потока 0,9 ml/min и детекция при 335 nm. П...
	Количествата биологично активни вещества са посочени в табл.5.
	Таблица 5. Количества розмаринова, валеренова, р-кумарова, ферулова и кафеена киселини, рутин, кверцетин, апигенин, витексин, хиперозид, борнил ацетат, хиперицин и 20-хидроксиекдизон, определени в µg/g сух екстракт.
	2. Дизайн на експерименталните методи
	2.1 Изследвания за остра токсичност на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях.
	Животните се третират перорално еднократно чрез използване на сонда с двете комбинации и самостоятелните екстракти, включени в състава им. Показател за токсичността е броят умрели животни  за период от 24 часа.
	2.2 Изследвания върху хематологични, клинико-химични показатели  и хистологични промени при черен дроб, стомах и бъбрек на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях.
	В продължение на 12 седмици животните от отделните групи са третирани ежедневно перорално с помощта на сонда в с двете комбинации и самостоятелните екстракти, включени в състава им. След изтичане на 12 седмичният период животните се декапитират под ет...
	2.2.1 Хематологични показатели
	Хематологични показатели, които се изследват са: – еритроцити (RBC), левкоцити (WBC), тромбоцити (PLT), хематокрит (HCT),среден обем на еритроцитите (MCV) и хемоглобин (HGB) .Анализът е извършен на автоматичен хематологичен анализатор Advia – 2120i si...
	2.2.2 Клинико-химични показатели
	Клинично-химичните показатели, които се изследват: глюкоза, АлАТ, АсАТ и ЛДХ. Всички клинично-химични анализи са извършени на анализатор: Olympus AV 480, Beckman Coulter по оригинални програми с фирмени реактиви.
	2.2.3 Хистологични изследвания
	2.3.1 Модел на остър студов стрес
	2.3.2 Изследване на тревожно-подобно поведение
	Извършва се един час след прилагане на стресовия модел. За изследването на тревожността при плъхове се прилага  тест „Повдигнат кръстосан лабиринт”. Използва се апарат, състоящ се от две открити и две закрити рамена, разположени едно срещу друго в едн...
	2.4 Изследвания на анксиолитичния и антидепресивен ефект, както и влиянието върху разпознавателната памет на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях върху плъхове, подложени на хроничен стрес.

	2.4.1 Модел на хроничен стрес
	2.4.2 Изследване на тревожно-подобно поведение
	Използва се тестът „Повдигнат кръстосан лабиринт“ (виж точка 2.3.2)
	2.4.3 Изследване на депресивно-подобно поведение
	Депресивно-подобното поведение при гризачите се оценява с теста „Принудително плуване“.Той се състои от две сесии – подготвителна и тестова. Подготвителната сесия се провежда 24 часа преди тестовата. Всяко животно се поставя в цилиндър широк 20cm и ви...
	2.4.4 Изследване на разпознавателната памет
	Разпознавателната памет се оценява с теста „Разпознаване на нов обект“, който се състои от две фази. По време на първата фаза, плъхът се поставя в апарат „Открито поле“. В апарата предварително са сложени два идентични обекти, разположени в противопол...
	2.5 Изследвания на влиянието върху нивата на цитокини на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях върху плъхове, подложени на остър стрес.

	В продължение на 14 дни животните от отделните групи са третирани ежедневно в три дози перорално с помощта на сонда в с двете комбинации и самостоятелните екстракти, включени в състава им. На 15тия ден, животните се подлагат на модел на остър стрес. 1...
	2.5.1 Модел на остър студов стрес
	Един час след третиране с екстрактите, изследваните плъхове се подлагат на остър студов стрес. (виж точка 2.3.1)
	2.5.2 In vitro изследване на про- и противовъзпалителни цитокини
	Изследванията на нивата на цитокини TNFα, IL-6 и  IL-10 сa извършени в катедра по  Микробиология и имунология, Фармацевтичен факултет към МУ - Пловдив.    Проинфламаторните цитокини TNFα и IL-6 и противовъзпалителният цитокин IL-10 в серума на плъхове...
	Използваният метод е Ензимно-свързан имуносорбентен тест (ELISA).
	Принцип на метода: за количествено изследване на цитокините разредените серуми от плъховете (1:2) за IL-6, IL-10 и TNFα вътрешните контроли и стандартите на теста се накапват върху твърда фаза с моноклонални антитела срещу съответния цитокин. След инк...
	2.6 Изследвания на влиянието върху нивата на цитокини на Антистрес I и Антистрес II и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях върху плъхове, подложени на хроничен стрес.

	В продължение на 8 седмици животните от отделните групи са третирани ежедневно перорално с помощта на сонда в с двете комбинации и самостоятелните екстракти, включени в състава им. Всеки ден животните са подлагани на хроничен непредсказуем стресор. Сл...
	2.6.1 Модел на хроничен стрес
	При този модел ежедневно се прилагат  меки стресори (виж точка 2.4.1)
	2.6.2 In vitro изследване на про- и противовъзпалителни цитокини
	(виж точка 2.5.2)
	III. Статистическа анализ
	Статистическата обработка на получените резултати се осъществява със софтуерен продукт IBM SPSS 19.0. За определяне на разпределението се провежда тест на Shapiro-Wilk. За всеки показател се определя средна аритметична стойност (mean) и стандартна гре...
	РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
	1. Остра  и хронична токсичност. Хистопатологични промени в черен дроб, стомах и бъбрек на  Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях
	1.2 При изследването на хронична токсичност на двете комбинации, всяка от тях е прилагана перорално в продължение на 12 седмици в доза  500mg/kg т.м. В достъпната ни литература дозите, в които се употребяват комбинациите и екстрактите, включени в съст...
	Фиг.10.  Брой на еритроцитите (x1012/l) в кръвта на плъхове Wistar след 12 седмично третиране с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта.
	*p < 0,05 при сравнение с контролата.
	Фиг.11. Ниво на хемоглобина (g/l) в кръвта на плъхове Wistar след 12 седмично третиране с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта.
	*p < 0,05 при сравнение с контролата. (1)
	Eфектът на комбинацията Антистрес II вероятно се дължи на съдържанието в нея на Hypericum perforatum, който приложен самостоятелно също намалява сигнификантно нивата на еритроцитите спрямо контролата  като понижението е по-голямо, отколкото при Антис...
	3. Eфект на Антистрес I и Антистрес II, както и на самостоятелните екстракти, които се съдържат в тях върху тревожността на плъхове, подложени на остър стрес.
	Фиг.13.  Време на престой в откритите рамена на повдигнат кръстосан лабиринт Тотк при плъхове Wistar, подложени на остър студов стрес след 14 дневно третиране с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта.
	*p < 0,05 при сравнение с контролата. (2)
	Показателят – „Брой влизания в откритите рамене“ (Nотк) се повишава статистически достоверно при контролната група без стрес, при комбинациите Антистрес I и Антистрес II в доза 500 mg/kg т.м., както и при самостоятелните екстракти от Valeriana offici...
	Показателят Тотк нараства статистически достоверно при контролата без стрес спрямо контролата, подложена на хроничен стрес, което показва, че избраният тест – повдигнат кръстосан лабиринт е подходящ за изследване на поведенческите промени при гризачи...

	При избора на метод за изследване на антидепресивно действие, ние сме използвали теста „принудително плуване“. Той е въведен от Portsolt и съавтори през 1977 година и е един от най-използваните методи за оценка на депресивно-подобното поведение...
	Сравнението на резултатите на животните от двете контролни групи  показва значимо понижаване на времето на неподвижност – Т0 при контролната група без стрес спрямо контролната група, подложена на хроничен стрес. Достоверната разлика в резултат...
	Фиг.22. Ниво на TNF-α в серума на плъхове Wistar, подложени на хроничен стрес и третирани в продължение на 8 седмици с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта. *p < 0,05 при сравнение с контролата.
	Сухият екстракт от Serratula coronata в доза 500 kg/mg т.м. понижава достоверно нивата на TNF-α в серума на изследваните от нас животни. Основният биологично активен компонент в растението е екдистероидът 20-хидроксиекдизон. Yang и съавтори устан...
	Съществува полиморфизъм в експресията на IL-6, който определя индивидуалната чувствителност към стреса като фактор, който води до развитие на депресия (Hodes, Ménard and Russo, 2016). В предклинично проучване използването на модел на хронич...
	В нашето проучване, серумните нива на IL-6 се понижават достоверно при животните от контролната група без стрес и групите животни, третирани с комбинираните екстракти Антистрес I и Антистрес II спрямо контролата животни,  подложени на хрони...
	Фиг.23. Ниво на IL-6 в серума на плъхове Wistar, подложени на хроничен стрес и третирани в продължение на 8 седмици с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта. *p < 0,05 при сравнение с контролата.
	Нашите резултати  са сходни с  експерименталните данни на други автори. Grundmann и съавтори прилагат екстракт от Hypericum perforatum  върху плъхове в дози от 250 до 750 mg/kg т.м. които са подложени на хроничен модел на имобилизационен стрес...
	Ролята на IL-10 в депресивно-подобната симпатоматика при плъхове все още не е напълно изяснена. Възможно е антиинфламаторният цитокин да модулира развитието на заболяването. В достъпната литература има данни, според които хроничният стрес пови...
	В нашето проучване, серумните нива на IL-10 се понижават статистически достоверно при контролата без стрес спрямо стрес контролата. От двете комбинации, само Антистрес I понижава със статистическа значимост изследвания показател, докато при ...
	Фиг.24. Ниво на IL-10 в серума на плъхове Wistar, подложени на хроничен стрес и третирани в продължение на 8 седмици с 2 комбинации и 5 самостоятелни растителни екстракта. *p < 0,05 при сравнение с контролата.
	Противоречивите промени в нивата на IL-10 при други експериментални изследвания, както и данните от нашето проучване, ни дават основание да изключим               IL-10  като надежден маркер за отчитане на промените, които настъпват, както...
	На таблица 6 е представено обобщение на статистически достоверните резултати от проведените проучвания.


