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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АМ Aronia melanocarpa 

ЕЦМ (ЕСМ) Eкстрацелуларен матрикс (Extracellular matrix) 

ИТМ (BMI) Индекс на телесна маса (Body mass index) 

AGE   Advanced glycation end products  

(Крайни продукти на напредналата гликация) 

CD 3   Cluster of differentiation 3 (Клъстер на диференциация 3) 

CD 4   Cluster of differentiation 4 (Клъстер на диференциация 4) 

CD 8   Cluster of differentiation 8 (Клъстер на диференциация 8) 

DAMPs   Danger-associated molecular patterns  

(Свързани с увреждане молекулни модели) 

IL-2   Interleukin 2 (Интерлевкин 2) 

IL-3   Interleukin 3 (Интерлевкин 3) 

IL-6   Interleukin 6 (Интерлевкин 6) 

LOX   Lysyl oxidase (Лизил оксидаза) 

LPS   Lipopolysaccharide (Липополизахарид) 

MAPK Мitogen-activated protein kinases 
(Митоген активирани протеин кинази) 

MCs   Mast cells (Мастоцити) 

ММР   Matrix metalloproteinase (Матриксна металпротеиназа) 

NF- κB   Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells  

(Ядрен фактор NF- κB) 

NK клетки  Natural killers (Клетки естествени убийци) 

non-HDL Total cholesterol - HDL cholesterol = non-HDL 

(Тотален холестерол - HDL холестерол = non-HDL) 

p53   Tumor suppressor p53 (Тумор супресор протеин p53) 

remnant-C Remnant cholesterol (Липопротеинни останки) 

ROS   Reactive oxygen species (Реактивни кислородни видове) 

RAGE   The receptor for advanced glycation end products  

(Рецептор за крайни продукти на напредналата гликация) 

SP   Single positive thymocites (Единичноположителни тимоцити) 

TC   Total cholesterol (Тотален холестерол) 

TG   Triglyceride (Триглицериди)  

TGF-β1  Transforming growth factor beta 1  

(Трансформиращ растежен фактор β1) 

TNF-α Tumor necrosis factor alpha (Туморнекрозис фактор алфа) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Interleukin_1
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Застаряването на населението в света се оценява като сравнително нов процес 

в историята на човешкия вид. То може да се дефинира като възрастовообусловен 

спад във функционалния капацитет и устойчивостта на стрес, свързани с повишен 

риск от заболяемост и смъртност. Диабетът, затлъстяването и наднорменото тегло, 

високото артериално налягане, невродегенеративните заболявания и основно 

сърдечносъдовите усложнения се считат за сериозни здравословни проблеми на 

старите хора (Seiva et al., 2011). 

Според свободнорадикалната (оксидативната) теория за стареенето 

кислородните производни на свободните радикали са отговорни за възрастово-

обусловените увреди на клетъчно и тъканно ниво. На практика всички тъкани могат 

да бъдат засегнати от биохимичните и клетъчните промени в процеса на стареене, 

като това е съпроводено от морфологични и физиологични изменения в тях 

(Ahmadvand et al., 2014). 

Една от най-сериозните промени, настъпващи в процеса на нормалното 

стареене на човека, е имунното стареене, прогресивно и генерализирано отпадане 

на имунни функции, засягащо всички клетки и органи на вродения и придобития 

имунитет. Прогресивната инволюция на тимуса, сигурен белег за стареене, води до 

отпадане на имунните функции, свързани с Т-клетъчния имунитет, и като цяло се 

асоциира с повишена податливост към инфекции, както и с увеличаване на 

случаите на автоимунни заболявания и неоплазми при възрастните (Obukhova et al., 

2009). Има нарастващ брой доказателства, че тимусната тъкан е пластична и че 

процесът на инволюция може да бъде терапевтично забавен и дори реверсиран 

(Lynch et al., 2009). 

Понастоящем са налице няколко потенциални терапевтични подхода за 

забавяне на имунното стареене. Сред тях е приложението на антиоксиданти, което 

показва благоприятни ефекти върху имунните функции при възрастни индивиди 

(De la Fuente, 2002; Obukhova et al., 2009; De la Fuente, 2011; Espino et al., 2012). 

Морфологичните промени, настъпващи в инволюиращия тимус при плъхове, 

са аналогични на тези при човека, така че плъховете са подходящ модел за 

изучаване на процеса на тимусната инволюция (Plećaš-Solarovic et al., 2006). 

Възрастовообусловените морфологични изменения в стените на големите 

артерии, включително аортата, са резултат от тяхното биохимично и клетъчно 

преструктуриране, създаващо патофизиологични предпоставки за влошена 

функция и поява на патология (Wheeler et al., 2015). Влошената съдова функция 

стои в основата на най-сериозните усложнения, свързани с напредващата възраст, 

а именно – сърдечносъдовите. Те освен че са най-широко застъпени като социално-

значима патология, носят най-висок риск от инвалидизиране и смъртност.  

Дислипидемията е проява на биохимичните промени в организма и се 

изразява с повишаване нивата на плазмения LDL холестерол и/или триглицериди 

и/или понижаване тези на НDL холестерола. Дислипидемията е единственият 

рисков фактор, който инициира атеросклероза при липса на други рискови фактори 

(Basu et al., 2015). 

Редица епидемиологични проучвания (Aviram et al., 2005, Scalbert et al., 2005, 

Adebawo et al., 2006) доказват връзката между хранителния прием на фито-
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химикали и снижения риск от сърдечносъдови заболявания. Приеманите с храната 

флавоноиди са в обратна корелация с нивата на плазмения общ холестерол и 

липопротеини с ниска плътност (LDL). Липидопонижаващият ефект на флаво-

ноидите е доказан при много проучвания с животни (Bok et al., 2002; Raedersdorf et 

al., 2003; Valcheva-Kuzmanova et al, 2007) и хора (Kono et al., 1996; Arai et al., 2000).  

Aronia melanocarpa (АМ) е растение, което предизвиква сериозен научен 

интерес във връзка с антиоксидантните си свойства. Сред антоцианиновите 

плодове тя е на първо място по антиоксидантен потенциал, определен по няколко 

различни метода (Kowalczyk et al., 2003; Kokotkiewicz et al., 2010; Denev et al., 

2012). Редица in vitro и in vivo изследвания разкриват широкия спектър от 

приложения на сок, екстракти или суха субстанция от плодовете на Aronia 

melanocarpa, а именно антимутагенен, антиканцерогенен, антилипемичен, анти-

диабетен, антихипертензивен, хепатопротективен, гастропротективен, противо-

възпалителен, антибактериален, противо-вирусен, радиопротективен и имуно-

модулиращ ефект (Kulling and Rawel, 2008; Chrubasik et al., 2010). Данните за 

ефекта от приложението ѝ върху процесите на стареене в организма и в частност 

възрастовата инволюция на тимуса, както и възрастовообусловените изменения в 

аортната стена в достъпната литература са оскъдни. 

Забавянето на възрастовообусловените изменения в организма с помощта на 

функционални храни е сред най-обещаващите стратегии за остаряване в добро 

здраве. 

 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на настоящото изследване е да се установят възрастовообусловените 

изменения, настъпващи в тимус, аортна стена и липиден профил на плъхове при 

суплементация с антиоксидантни функционални напитки от Aronia melanocarpa. 

Задачи на проучването: 

1. Да се изследват изменения в соматометричните показатели при плъховете от 

всички експериментални групи. 

2. Да се проучат измененията в тимус при плъховете от експерименталните 

групи:  

2.1. Да се изследват органометрични показатели на тимуса  

2.2. Да се изследват измененията в структурата на тимуса чрез оцветя-

ване с хематоксилин-еозин. 

2.3. Да се изследват измененията на стромални компоненти на тимуса – 

мастоцити и колагенна съединителна тъкан в интерлобуларните тимусни 

септи, чрез оцветяване с толуидиново синьо и азан (по Хайденхайн), 

както и на макрофаги в тимусния паренхим чрез анализ на имуно-

експресията на CD68. 

2.4. Да се изследват тимоцитните популации чрез анализ на имуно-

експресията на CD3+, CD4+, CD8+ в тимусния паренхим. 

2.5. Да се направи анализ на имуноекспресията на маркери за апоптоза 

(р53) и пролиферация (survivin) в тимуса.  
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3. Да се проучат измененията в гръдна аорта при плъховете от експери-

менталните групи: 

3.1. Да се изследва макроскопски вътрешната повърхност на гръдната 

аорта. 

3.2. Да се изследват измененията в структурата на гръдната аорта при 

оцветяване с орцеин и азан (по Хайденхайн), като се направи морфо-

метричен анализ. 

4. Да се изследват измененията на показателите от серумната липидограма – 

триглицериди, общ холестерол, HDL, LDL при суплементация с функцио-

нални напитки. Да се изчислят атерогенни индекси, non-HDL и remnant-C. 

 

 

IІІ. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

1. МАТЕРИАЛ 
Проведени бяха два експеримента: 

Експеримент І: Суплементиране на възрастни плъхове порода Wistar 

със сок от Aronia melanocarpa в дозировка ad libitum – 12 седмици. 

Изследването беше проведено върху 18 мъжки плъха от вида Wistar, 12 от 

които на възраст 13 месеца в края на експеримента и начална телесна маса 308 – 

450 g и 6 броя на възраст 2 месеца в края на експеримента и телесна маса 104 – 

120 g. Животните бяха предоставени от и отглеждани във вивариума на 

Медицинския университет – Пловдив. Плъховете бяха разделени на 3 групи:  

 Контроли – група на стандартна храна и вода ad libitum.  

Групата включва – млади контроли (CY) и възрастни контроли (СО). 

 Група на стандартна храна и прием с водата ad libitum на сок от 100% AM 

дневно (А), разредена 1:1 с питейната им вода (Balansky et al., 2012). Дневно 

животните приемаха средно по 25 мл. сок, което се равнява на около  

65 ml·kg-1. 

След изтичането на експерименталния период животните бяха евтаназирани 

с приложение на Кetamin (90 mg·kg-1) + Xilazine (mg·kg-1) (Гундашева, 2008) и им 

бяха извършени соматометрични, хистологични, хистохимични, имунохисто-

химични и клинико-химични изследвания.  

Експеримент ІІ: Суплементиране на възрастни плъхове порода Wistar 

със сокове от Aronia melanocarpa в дозировка 10 ml·kg-1 - 12 седмици. 

Изследването беше проведено върху 32 мъжки плъха от вида Wistar, от които 

24 на възраст 13 месеца в края на експеримента с начална телесна маса 305 – 500 g 

и 8 броя на възраст 2 месеца в края на експеримента и телесна маса 130 – 170 g. 

Животните бяха предоставени от и отглеждани във вивариума на Медицинския 

университет – Пловдив. Плъховете бяха разделени на 4 групи:  

 Контроли – 2 групи на стандартна храна и вода ad libitum – млади 

контроли (CY) и възрастни контроли (СО). 

 Група на стандартна храна и прием с водата на 10 ml·kg-1сок от 100% AM 

дневно (А). 

 Група на стандартна храна и прием с водата на 10 ml·kg-1 сок от AM с 

добавка на 1% пектин дневно (А+Р). 
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След изтичането на експерименталния период животните бяха евтаназирани 

с приложение на Кetamin (90 mg·kg-1) + Xilazine (mg·kg-1) (Гундашева, 2008) и им 

бяха извършени соматометрични, хистологични, хистохимични, имунохисто-

химични и клинико-химични изследвания.  

Двата експеримента бяха одобрени от Комисията по Научна етика към МУ – 

Пловдив (протокол № 4/16.10.2014 г.) и от Комисията по етично отношение към 

животните към БАБХ (разрешително за използване на животни в опити №102 на 

базата на становище №18/10.07.2014 г. и разрешително за използване на животни 

в опити №193 на базата на становище №109/07.02.2018 г.) Плъховете бяха 

отглеждани и всички експериментални процедури бяха извършени съобразно 

препоръките на Европейската комисия за защита и хуманно отношение към 

лабораторните животни.  

Функционални напитки  
И за двата експеримента соковете от плодове на AM – 100% и обогатен с 1% 

пектин, разработени от Лабораторията за биологичноактивни вещества на 

Института по органична химия, с център по фитохимия, към БАН гр. Пловдив, 

бяха произвеждани и доставяни периодично от „Витанеа“ ООД, гр. Пловдив.  

Резултатите, постигнати с прием на сок ad libitum, в Експеримент I бяха 

окуражителни, но дозата бе неприложима за ежедневен прием при хора. С оглед 

определяне на ефективна доза, адекватна за приложение при хора на базата на 

опита на други автори (Вълчева-Кузманова и съавт., 2007а, b, c), беше подбрана 

дозата 10 ml·kg-1, която залегна в основата на Експеримент ІІ. 

2. МЕТОДИ 

2.1. Морфологични методи 

2.1.1. Соматометрично изследване: 

 Телесна маса 

Телесната маса на всяко животно (g) беше определяна през 15 дни с 

дигитална везна (ЗАВ, България) по време на суплементацията с оглед коригиране 

на дозите от функционални напитки при експеримент ІІ. Непосредствено преди 

приключването на експеримента беше определено крайното тегло на всяко 

животно и при двата експеримента.  

 Дължина (назо-анално разстояние) 

Дължината на животните беше определяна, като се измерваше с 

милиметрова линия разстоянието от носа до аналния отвор. Това е утвърден начин 

за установяване дължината на плъхове в проучвания (Wu-Peng et al., 1997). 

 Обиколка на корема 

Обиколката на корема беше определяна в cm с измерване през най-широката 

му част при поставяне на животното в положение по гръб. 

 Индекс на телесна маса (Body Mass Index, BMI). 

Определянето на BMI беше извършено по формулата, която е утвърдена при 

изследванията върху плъхове (Wu-Peng et al., 1997): 

BMI = телесната маса (g) / назо-анално разстояние (cm)2 



9 
 

 Индекс на Lee 

Индексът на Lee е бърз и точен критерий за затлъстяване при лабораторни 

животни. Той беше изчисляван по формулата:  

Lee index = корен кубичен от телесното тегло (g) / назо-аналното разстояние (cm) 

При стойности над 0.310 е налице затлъстяване (Novelli et al., 2007). 

 Тегло на тимус  

Теглото на тимуса (g) беше определяно с помощта на дигитална лабораторна 

везна TP512A непосредствено след отпрепарирането му. 

 Дължина и ширина на тимус  

Дължината и ширината на тимуса (mm) бяха измервани с милиметрова 

линийка. 

На базата на съотношението на теглото на тимуса спрямо телесната маса 

беше изчислен процентен тегловен индекс. 

2.1.2. Макроскопско изследване на гръдните аорти 

Гръдните аорти на животните от експеримент ІІ бяха отпрепарирани, 

изчистени от видимата съединителна тъкан, срязани надлъжно и фиксирани 

между две предметни стъкла. С помощта на Digital Microscope "Dino-Lite" беше 

огледана и фотографирана вътрешната им повърхност с увеличение х20. 

2.1.3. Хистологични методи:  

 Оцветяване с hematoxylin-eosin 

Тимусните жлези на животните бяха отпрепарирани и фиксирани в 10% 

буфериран формалин за 48 часа и прехвърлени в 70% спирт за съхранение. 

Впоследствие бяха включени в парафин. Срезове с дебелина 5 μm бяха оцветени 

по класическата методика с hematoxylin-eosin.  

 Оцветяване с orcein 

Материал от стената на гръдната аорта беше фиксиран в 10% буфериран 

формалин и включен в парафин. Парафинови срезове с дебелина 5 μm след 

депарафиниране и рехидратиране през алкохоли с низходяща концентрация бяха 

оцветени с orcein.  

 Оцветяване с аzan по Heidenhain  

Материал от тимуса беше фиксиран в 10% буфериран формалин за 24 часа и 

включен в парафин. Парафинови срезове с дебелина 5 μm след депарафиниране и 

рехидратиране през алкохоли с низходяща концентрация бяха оцветени с аzan по 

Heidenhain (1915). 

 Оцветяване с toluidinе blue 

Материал от тимуса беше фиксиран в 10% буфериран формалин за 24 часа и 

включен в парафин. Парафинови срезове с дебелина 5 μm след депарафиниране и 

рехидратиране през алкохоли с низходяща концентрация бяха оцветени с toluidinе 

blue. 

2.1.4. Имунохистохимично изследване на тимус от животните от 

Експеримент ІІ 

За имунохистохимично изследване бяха използвани фрагменти от тимуса на 

животните от експерименталните групи. Оформените късчета бяха фиксирани 

чрез имерсия за 48 часа при стайна температура в неутрален буфериран 10% 
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формалин и след дехидратация в алкохоли с възходяща концентрация, включени 

в парафин. 

Парафинови срезове от тимус с дебелина 4 – 5 μm бяха монтирани на 

адхезивни предметни стъкла (Leica X-tra). Така монтираните срезове бяха 

изсушени за едно денонощие при температура 370С. Срезовете бяха поставени за 

10 мин. при температура 560С и депарафинирани в две смени ксилол за по 10 мин. 

на 370С, след което рехидратирани в низходяща алкохолна редица: 100%, 96%, 

90%, 80%, 70% и TBS за по 5 мин. Тъканните срезове бяха подложени на 

антигенно демаскиране в цитратен буфер (рН 6.0) при 96°С за 30 мин., след което 

срезовете бяха охладени за 20 мин. на стайна температура и промити 3 х 5 мин. с 

TTBS (Tris-буфериран разтвор (рН 7.6) с 0.05% Tween-20). Блокирането на 

ендогенната пероксидаза беше извършено с 3% Н2О2 в дестилирана вода за 10 

мин., след което срезовете бяха измити двукратно за по 10 мин. в ТTBS. За 

блокиране на неспецифичното свързване на второто антитяло, срезовете бяха 

инкубирани с Super Block (ScyTek Laboratories Inc., USA) за 5 мин. на стайна 

температура, след което срезовете бяха промити с TTBS. Блокирането на 

ендогенния биотин беше извършено с биотинблокиращ кит (ScyTek Laboratories 

Inc., USA) както следва: инкубиране на срезовете за 15 мин. на стайна температура 

с Biotin Block part A, двукратно промиване с TTBS, инкубиране за 15 мин. на 

стайна температура с Biotin Block part В. След трикратно промиване с TTBS 

тъканите бяха инкубирани с моноспецифични заешки поликлонални антитела. За 

целта антителата бяха разредени с разредител за антитела (Antibody diluent, 

ScyTek Laboratories Inc., USA) в оптимално разреждане 1:30 и инкубирани за 2 

часа във влажна камера при температура 370С. 

Таблица 1. Първични антитела, използвани в настоящото проучване  

Антитяло 
Каталожен 

номер 
Произход Разреждане 

Заешко поликлонално  

анти-CD3 антитяло 
1-CD016-02 

BIOCYC GmbH & Co. KG, 

Germany 
1:10-1:50 

Заешко поликлонално  

анти-CD4 антитяло 
1-CD022-02 

BIOCYC GmbH & Co. KG, 

Germany 
1:10-1:50 

Заешко поликлонално  

анти-CD8 антитяло 
1-CD040-02 

BIOCYC GmbH & Co. KG, 

Germany 
1:10-1:30 

Заешко поликлонално  

анти-р53 антитяло 
1-P5003-03 

BIOCYC GmbH & Co. KG, 

Germany 
1:10-1:50 

Заешко поликлонално  

анти-survivin антитяло 
1-SU044-03 

BIOCYC GmbH & Co. KG, 

Germany 
1:10-1:50 

Мише моноклонално 

анти-CD68 антитяло 
PA0273 

Leica Biosystems Newcastle Ltd, 

United Kingdom 
Ready to use 

 

За визуализиране на антиген-антитяловия комплекс беше използвана 

тристъпкова биотинилирана визуализираща система (UltraTek HRP Anti-Rabbit 
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Lab Pack, ScyTek Laboratories Inc., USA). След трикратно промиване срезовете 

бяха инкубирани за 10 мин. на стайна температура с биотинилирани кози 

антизаешки имуноглобулини (Ultra Tek Anti-Rabbit), промити трикратно с TTBS 

и инкубирани за 10 мин. на стайна температура със стрептавидин-пероксидазен 

комплекс (Ultra Tek HRP). За визуализиране на реакцията беше използван DAB – 

двукратно по 5 мин. на стайна температура на тъмно. След приключване на 

проявяването на реакцията, срезовете бяха промити двукратно с дестилирана 

вода, контраоцветени за 5 мин. с р-р на хематоксилин (ScyTek Laboratories Inc., 

USA) и диференцирани за 20 сек. с Bluing reagent (ScyTek Laboratories Inc., USA). 

За изготвянето на дълготрайни препарати срезовете бяха дехидратирани във 

възходяща редица от алкохоли (по 3 мин. всяка), измити 3х10 мин. в ксилол и 

включени в канадски балсам. 

За негативни контроли бяха използвани срезове, при които първичните 

антитела бяха заместени с TTBS. 

Имунореакциите за CD68 бяха изработени с помощта на автоматизирана 

BOND система, включваща Leica BOND-MAX system.  

2.1.5. Морфометричен анализ на материал от животните от 

Експеримент ІІ  

Морфометричното изследване бе осъществено в Катедрата по анатомия, 

хистология и ембриология с помощта на софтуер “DP - Soft” 3.2, Olympus, Japan. 

Зоните за морфометричен анализ бяха кората, медулата и интерлобуларната 

съединителна тъкан на тимуса и стената на гръдната аорта. 

2.1.5.1. Анализ на количеството съединителна тъкан и средното 

разпределение на мастоцити в интерлобуларните септи на тимус 

На срезовете от тимус, оцветени с аzan, беше измервано относителното 

разпределение на колагенната съединителна тъкан в интерлобуларните септи. За 

целта беше измервано количеството колагенна съединителна тъкан в интер-

лобуларните септи върху 5 зрителни полета от всяко животно при увеличение 

х200. С помощта на мерителна решетка (100x100) беше отчитан броят квадрати с 

наличие на колагенна съединителна тъкан на зрително поле.  

На срезовете от тимус, оцветени с toluidine blue, беше определяно средното 

разпределение на мастоцити на зрително поле, като бяха отчитани само 

мастоцитите на територията на интерлобуларните септи. За целта бяха измервани 

по 5 зрителни полета от интерлобуларните септи от всяко животно при 

увеличение х100 с помощта на мерителна решетка (6х6). Средното разпределение 

на мастоцитите на зрително поле беше изчислявано като произведение от средния 

брой мастоцити на квадрат от решетката и броя квадрати с находка (Автандилов, 

1990). 

2.1.5.2. Анализ на експресията на имунореакциите за р53 или survivin, 

CD3, CD4, CD8, CD68.  

Положителните имунохистохимични реакции в тимуса бяха отчитани в 

рамките на непроменени параметри на изображението. Всяка имунохисто-

химично позитивна клетка за р53 или survivin беше маркирана и интензивността 

на имунохистохимичната реакция беше автоматично количествено отчетена с 

помощта на софтуер “DP - Soft” 3.2, Olympus, Japan. Беше отчетена средната 

интензивност на пикселите в интервала 0÷256, като 0 се равнява на черно, а 256 е 



12 
 

бяло. За всяко антитяло беше извършен анализ на 5 полета от кората на тимуса на 

всяко животно, като във всяка от тях бяха измерени минимум 50 клетки с 

позитивна реакция при увеличение х400.  

Позитивните за CD3, CD4, CD8, CD68 клетки бяха маркирани и автоматично 

количествено отчетени с помощта на софтуер “DP - Soft” 3.2, Olympus, Japan. За 

всяко антитяло беше извършен анализ на 5 зрителни полета от кората или 

медулата на тимуса от всяко животно при увеличение х400. С помощта на 

мерителна решетка (6х5) беше отчитан средния брой клетки с позитивна реакция 

в квадрат. Средното разпределение на CD3+, CD4+, CD8+, CD68 позитивни 

клетки на зрително поле беше изчислявано като произведение от средния брой 

позитивни клетки в квадрат от решетката и броя квадрати с находка (Автандилов, 

1990). 

2.1.5.3. Анализ на параметрите на аортната tunica media  

Бяха измерени и обработени статистически следните параметри: дебелина на 

аортната tunica media (µm), брой еластични мембрани, ширина на интермем-

бранните пространства (µm), дебелина на еластичните мембрани (µm). При всяко 

изследване бяха измервани поне 5 произволни полета от образа, като от всяко 

животно бяха изследвани 5 отделни среза от аортната стена при увеличение х400. 

Извършвани бяха поне 3 измервания на всяка еластична мембрана и на всяко 

интермембранно пространство. 

Приложените микрофотографски снимки на хистологичните препарати бяха 

изготвени на микроскоп Nikon Microphot SA (Japan), оборудван с дигитална 

камера Camedia-5050Z (Olympus, Japan). 

2.2. Клинико-лабораторни методи 

Серумните нива на холестерол, триглицериди, LDL холестерол, HDL 

холестерол бяха изследвани чрез директен ензимо-колориметричен метод 

(BECKMAN COULTER chemistry analyzer AU 480) в Централната клинична 

лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив.  

2.3. Имунологични методи 

В кръвен серум от експерименталните животни бе изследван плъши цитокин 

IL-2 с помощта на тест кит Rat IL-2 Platinum ELISA (eBioscience, Ready-to-use 

Sandwich ELISA), като пробите бяха отчетени с ELISA Reader/ TECAN (Becton, 

Dickinson and Company) в Катедрата по микробиология и имунология при МУ – 

Пловдив. 

2.4. Статистически методи 

След оценка на разпределението на получените стойности, проверено чрез 

непараметричен критерий на Kolmogorof-Smirnov, резултатите бяха подложени на 

параметричен и графичен анализ. Данните с нормално разпределение на 

променливите бяха анализирани чрез Independent Samples T-test и one-way analysis 

of variance (ANOVA). В случаите на неправилно разпределение на променливите 

бе използван Two independent samples Mann-Withey тест. Данните бяха 

обработени статистически със софтуер SPSS 17.0. Различията и зависимостите 

между променливите се приемаха за статистически значими при p<0.05. Всички 

данни са представени като средна аритметична ± стандартна грешка на средната 

аритметична (Х±SEM).  
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ІV. РЕЗУЛТАТИ 

Резултатите от двата експеримента са представени последователно един след 

друг. В случаите, когато между групите, суплементирани с AM (А) и AM с пектин 

(А+Р), не е установена съществена разлика, са представени само данните от 

групата, суплементирана със 100% сок от AM с оглед избягване на излишното 

обременяване с идентични данни. 

1. СОМАТОМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

1.1. Соматометрично изследване – резултати от Експеримент І 

На фигура 1 са представени данните от измерването на телесната маса, 

индекса на телесна маса, обиколката на корема и индекса на Lee в края на 

Експеримент І.  

 

  
А: Телесно тегло (g) 
*CO сравнено с CY, (p<0.05)  
§CY сравнено с A, (p<0.05)  
#А сравнено с СО, (p<0.05) 

Б: Индекс на телесна маса (g·cm-2) 
*CO сравнено с CY, (p<0.05)  
§CY сравнено с A, (p<0.05)  
#А сравнено с СО, (p<0.05)  

 

 

В: Обиколка на корема (cm) 
*CY сравнено с CO, (p<0.05)  
§A сравнено с CY, (p<0.05)  

Г: Lee index  

Фигура 1. Анализ на соматометрични параметри на животни от Експеримент І 
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При статистическия анализ установихме наличие на сигнификантно 

покачване на теглото при възрастните контроли (CO) спрямо младите контроли 

(CY), (p<0.05), както и статистически по-високо тегло при суплементираните 

животни (А) спрямо възрастните контроли (CO), (p<0.05). Аналогични бяха 

измененията и при индекса на телесна маса. При обиколката на корема 

сигнификатно се различаваха групата на възрастните контроли (CO) от младите 

такива (CY), (p<0.05), както и групата на суплементираните животни (А) спрямо 

младите контроли (CY), (p<0.05). Това постави въпроса за проява на затлъстяване 

при суплементираните животни и наложи изчислението на индекса на Lee, който 

е критерий за затлъстяване при опитни животни при стойности над 0,31. 

Стойностите на този показател свидетелстват, че няма затлъстяване при нито една 

от групите в Експеримент І. 

1.2. Соматометрично изследване – резултати от Експеримент ІІ 

На фигура 2 са представени данните от измерването на телесната маса, 

индекса на телесна маса, обиколката на корема и индекса на Lee в края на 

Експеримент ІІ. Статистическият анализ установи сигнификантно по-ниски 

стойности на теглото на младите контроли (CY) спрямо групата на възрастните 

контроли (CO), (p<0.05) и спрямо двете суплементирани групи – (A), (p<0.05) и 

(A+P), (p<0.05). 

По отношение на BMI се установиха статистически по-високи стойности при 

възрастните контроли (CO), (p<0.05) спрямо младите контроли (CY), както и при 

двете суплементирани групи – (A), (p<0.05) и (A+P), (p<0.05) спрямо младите 

контроли (CY). 

Между групите на възрастните животни – суплементирани (A, A+P) и 

контроли (СО) не се установиха сигнификантни различия по отношение на BMI, 

(р>0.05). Данните потвърждават, че суплементацията не се отразява на индекса на 

телесна маса, който е критерий за нормален телесен строеж.  

При обиколката на корема групата на младите контроли (CY) показа 

сигнификатно по-ниски стойности спрямо възрастните такива (CO), (p<0.05), 

както и спрямо групите на суплементираните животни (A), (p<0.05) и (A+P), 

(p<0.05). 

Изчислението на индекса на Lee показа затлъстяване при три от експеримен-

талните групи (СО, A, A+P). Това наложи изчислението и сравнението на 

тегловния прираст при различните групи (разликата между началното и крайното 

тегло в g). По този параметър не се установиха сигнификантни различия между 

сравняваните експериментални групи.  
 

 



15 
 

 

  
А:Телесно тегло (g)  
*CY сравнено с CO, (p<0.05)  
§A сравнено с CY, (p<0.05) 
#A+P сравнено с CY, (p<0.05) 

Б: Индекс на телесна маса (g·cm-2)  
*CY сравнено с CO, (p<0.05) 
§A сравнено с CY, (p<0.05) 
#A+P сравнено с CY, (p<0.05) 

 

 
В: Обиколка на корема (cm) 
*CY сравнено с CO, (p<0.05)  
§A сравнено с CY, (p<0.05) 
#A+P сравнено с CY, (p<0.05) 

Г: Lee index 

 

Д: Тегловен прираст (g) Разлика между началното и крайното тегло 

Фигура 2. Анализ на соматометрични параметри на животни от Експеримент ІІ 
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2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИМУСА 

2.1. Изследване на органометрични параметри на тимуса 

2.1.1. Резултати от Експеримент І  

По отношение теглото на тимуса (Фиг. 3 А) бе налице сигнификантна 

разлика между младите (CY) и възрастните контроли (CO), (p<0.05), както и 

между младите (CY) и суплементираните с AM животни (A), (p<0.05). 

 

 

 

А: Тегло на тимус (g)  

 

Б: Тегловен индекс тимус (%);  

(тегло тимус (g)/тегло плъх (g) x100%); 

Фигура 3. (А) Тегло на тимус: *CO сравнено с CY, (p<0.05), #A сравнено с CY, 

(p<0.05) и (Б) тегловен индекс на тимус при животните от Експеримент І:  
*CO сравнено с CY, (p<0.05), #A сравнено с CY, (p<0.05). 

При тегловния индекс на тимуса (Фиг. 3 Б) се установиха сигнификантни 

различия между групата на младите контроли (CY) и другите две 

експериментални групи (CO), (p<0.05) и (A), (p<0.05), които бяха със значително 

по-ниски индекси. 

 

2.1.2. Резултати от Експеримент ІІ  

При групите на възрастните контроли (CO), (p<0.05) и суплементираните с 

AM и пектин животни (A+P), (p<0.05), (Фиг. 4 А), установихме сигнификантно 

по-ниско тегло на тимуса спрямо групата на младите контроли (CY). 

При тегловния индекс на тимуса (Фиг. 4 Б) групата на младите контроли 

(CY) показаха сигнификантно по-високи стойности спрямо всички други 

експериментални групи (CO), (p<0.05), (A) (p<0.05) и (A+P), (p<0.05). 

Анализът на данните за дължина на тимуса (Фиг. 5 А) не показа 

сигнификантни различия между експерименталните групи. При ширината на 

тимуса (Фиг. 5 Б) се установиха сигнификантни разлики между групата на 

младите контроли (CY) и всички други експериментални групи (CO), (p<0.05), 

(A), (p<0.05) и (A+P), (p<0.05), при които стойностите бяха по-ниски. 
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А: Тегло на тимус (g) Б: Тегловен индекс тимус (%) 

Фигура 4. Тегло и тегловен индекс тимус на животните от Експеримент ІІ.  

А: Тегло на тимус (g), *CO сравнено с CY, (p<0.05); #A+P сравнено с CY, (p<0.05)  

Б: Тегловен индекс тимус (%) - (тегло тимус (g)/тегло плъх (g) x100%):  
*CY сравнено с CO, (p<0.05), §A сравнено с CY, (p<0.05),  

#A+P сравнено с CY, (p<0.05). 

  
А: Дължина на тимус (mm) Б: Ширина на тимус (mm) 

Фигура 5. Анализ на органометрични параметри на тимус при животните от 

Експеримент ІІ: А: Дължина на тимус (mm), Б: Ширина на тимус (mm)  
*CY сравнено с CO, (p<0.05), §A сравнено с CY, (p<0.05), 

 #A+P сравнено с CY, (p<0.05). 

2.2. Хистологично изследване на тимуса – резултати от Експеримент ІІ  

На фиг. 6 са представени микрофотографии на срезове от тимус оцветени с 

хематоксилин-еозин.  

2.2.1. Оцветяване с хематоксилин-еозин  

Структура на тимуса при младите контроли (CY)  

При хистологичното изследване тимусът се визуализира покрит с тънка 

съединителнотъканна капсула, която изпраща във вътрешността му прегради и 

отграничава тимусните делчета като формира нежни септи. Коровата част на 

всяко делче беше представена от компактна лимфоидна тъкан с голямо изобилие 

от лимфоцити, плътно пакетирани, без да образуват фоликули. Тя изглеждаше 
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значително по-тъмно оцветена в сравнение с медулата, която освен с по-бледия 

си вид се отличаваше и с по-оскъдно количество и по-разредени тимоцити. Тук се 

наблюдаваха и голям брой светли на вид клетки, представляващи ретикуло-

епителни клетки, макрофаги и дендритни клетки. Налице беше отчетлива 

кортико-медуларна граница, както и съотношение кора/медула в полза на кората. 

Хасалеви телца липсваха, тъй като те не са типична находка за плъшия тимус, за 

разлика от този при човека и приматите. 
 

  

  

Фигура 6. Тимус. Оцветяване с хематоксилин-еозин (увеличение x100);  

СY – млади контроли, CO – възрастни контроли, A – суплементирана с AM 

група и A+P – суплементирана с AM с добавка на пектин група  

Структура на тимуса при възрастните контроли (СО):  
В тимусите на възрастните плъхове, сравнени с младите контроли, се 

установи отчетливо намаляване на количеството тимусен паренхим за сметка на 

увеличаване количеството на мастната и съединителната тъкан. В делчетата се 

наблюдаваше изтъняване на тимусната кора, нарушаване на правилната ѝ форма 

и намаляване на броя на кортикалните тимоцити (разрехавяване на кората). Броят 

и размерът на епителните клетки в тимусната медула бяха значително увеличени 

за сметка на намаления брой медуларни тимоцити. Кортико-медуларната граница 

не беше рязко маркирана, а периваскуларните пространства бяха разширени. 

Установи се масивно разрастване на мастна тъкан както в съединителнотъканната 

капсула, така и в интерлобуларните септи. 

CY CO 

A A+P 
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Структура на тимуса при групите суплементирани животни (А, А+Р) 

В хистологичната картина на тимусите при суплементираните със 100% сок 

от AM(А) плъхове правеше впечатление, че тимусната тъкан е представена като 

острови от паренхим сред обилие от бяла и кафява мастна тъкан. Интересна 

находка представляваше оскъдното количество паренхим, който обаче се 

отличаваше със съхранена архитектоника на структурата. Делчетата бяха 

отчетливи и отграничени с тънки прослойки от съединителна тъкан. Коровата 

зона беше по-широка, а кортико-медуларната граница беше по-отчетлива в 

сравнение с възрастните контроли. Правеше впечатление оскъдното количество 

мастна тъкан в септите и периваскуларните пространства. 

При групата, суплементирана с AM и пектин (А+Р) картината беше близка, 

до тази при група А, с тази особеност, че периваскуларните пространства бяха 

доста по-широки и изпълнени със съединителна тъкан с оскъден брой липоцити. 

2.2.2. Анализ на тимусни срезове при оцветяване с аzan – резултати от 

Експеримент ІІ  

При оцветяването с аzan (Heidenchain) (Фиг. 7) колагеновите съединително- 

тъканни фибри на интерлобуларните септи се оцветяват в синьо, контрастирайки 

на червената оцветка на тимусния паренхим. При младите контроли (CY) 

количеството колагенни влакна в септите беше оскъдно. При възрастните 

контроли (CО) освен увеличеното количество колагенни влакна се установи 

разширяване на септите и периваскуларните пространства и наличие на различно 

количество мастна тъкан в тях. При групата суплементирана с AM (А) септите 

бяха отчетливо по-тесни и в тях почти отсъстваше мастна тъкан. 
 

   

Фигура 7. Тимус. Оцв. аzan (Heidenchain), (увеличение x200);  

СY – млади контроли, CO – възрастни контроли, A – суплементирана с AM група  

На фигура 8 е представен анализът на относителното разпределение на 

колагенните влакна в тимусните интерлобуларни септи. Сигнификантно по-

голямо количество колагенни влакна се установи при групата на възрастните 

контроли (CO) в сравнение с младите контроли (CY), (p<0.05). При 

суплементираните с AM животни (A) количеството колагенни влакна беше 

сигнификантно по-малко спрямо възрастните контроли (CО), (p<0.05). 

CY CO A 
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Фигура 8. Относително разпределение на колагенните влакна в тимусните 

септи. *CO спрямо CY (p<0.05), #A спрямо CO (p<0.05) 

 

 

2.2.3. Анализ на тимусни срезове при оцветяване с toluidine blau – 

резултати от Експеримент ІІ 

На фигура 9 са представени микрофотографии на срезове от тимуса оцветени 

с толуидиново синьо.  

 

   

Фигура 9. Тимус. Оцв. toluidinе blue (увеличение х100); увеличено каре – 

мастоцити в септите (увеличение х1000); СY – млади контроли, CO – възрастни 

контроли, A – суплементирана с AM група 

Тъмновиолетово оцветените от толуидиновото синьо метахроматични 

гранули бяха отличителен белег за разграничаването на мастоцитите сред 

съединителната тъкан на интерлобуларните септи в тимуса. На хистологичните 

срезове ясно се виждаше увеличеният брой мастоцити при възрастните контроли 

(CO) спрямо младите (CY). При суплементираните с AM животни (A) 

мастоцитният брой в септите бе видимо редуциран (Фиг. 9). 
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Фигура 10. Средно разпределение на мастоцити в интерлобуларните септи на 

тимуса; *CO спрямо CY, (p<0.05), #A спрямо CO, (p<0.05) 

Данните от морфометричния анализ на средното разпределение на 

мастоцити в интерлобуларните септи на тимуса (Фиг. 10) показаха, че броят на 

мастоцитите е сигнификантно по-висок в тимуса на възрастните контроли (CO) в 

сравнение с младите (CY), (p<0.05), а също така сигнификантно по-нисък при 

суплементираната с AM група (A) спрямо възрастните контроли (CO), (p<0.05).  
 

 

2.3. Имунохистохимично изследване на тимус 

2.3.1. Анализ на CD68 имунореактивност в тимуса – резултати от 

Експеримент ІІ  

 

   

Фигура 11. CD68 имунореактивност в тимуса (увеличение х200);  

СY – млади контроли, CO – възрастни контроли, A – суплементирана с AM група 
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А: Тимус. CD68 medulla, *CO спрямо CY, (p<0.05), #A спрямо CO, (p<0.05) 

 

 

Б: Тимус. CD68 cortex *CO спрямо CY, (p<0.05) 

Фигура 12. А, Б Средно разпределение на CD68 на срез в кора и медула на тимус  

 

Анализът на резултатите от средното разпределение на CD68, маркер за 

макрофаги в тимусната медула (фиг. 12 А), показа сигнификантно по-висок брой 

CD68 позитивни клетки на срез при възрастните (CO) спрямо младите контроли 

(CY), (p<0.05). Бе установен и сигнификантно по-нисък брой CD68 позитивни 

клетки на срез при суплементираните с AM животни (А) спрямо възрастните 

контроли (CO), (p<0.05). 

В коровата зона (фиг. 12 Б) анализът показа сигнификантно по-висок брой 

макрофаги на срез (CD68 позитивни клетки) в тимуса на възрастните животни 

(CO) спрямо тимуса на младите (CY), (p<0.05).  
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2.3.2. Анализ на CD3 имунореактивност в тимуса – резултати от 

Експеримент ІІ  

 

   

Фигура 13. CD3 имунореактивност в кора на тимус (увеличение х400);  

СY – млади контроли, CO – възрастни контроли, A – суплементирана с AM група. 

Анализът на данните на средното разпределение на CD3+ тимоцитите показа 

тенденция към повишаване (р=0.057) на средния брой на CD3+ позитивни клетки 

на срез в кората на тимуса при групата, суплементирана с AM (А), в сравнение с 

младите контроли (CY), без различията да достигат сигнификантност (Фиг. 14). 

 

 

Фигура 14. Средно разпределение на CD3+ позитивни клетки на срез в  

тимусна кора на плъхове 
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2.3.3. Анализ на CD4 имунореактивност в тимуса – резултати от 

Експеримент ІІ  

 

   

Фигура 15. CD4 имунореактивност в кората на тимус на експерименталните 

групи, (увеличение х400); СY – млади контроли, CO – възрастни контроли,  

A – суплементирана с AМ група 

Анализът на средното разпределение на CD4+ тимоцитите в тимусната 

корова зона показа сигнификантно по-високи стойности при младите контроли 

(CY) спрямо възрастните (CY), (p<0.05) (Фиг. 16). При групата на суплемен-

тираните с AM животни се установи сигнификантно по-висок брой CD4+ 

позитивни клетки на срез при спрямо възрастните контроли (CО), (p<0.05). 

 

 

Фигура 16. Средно разпределение на CD4+ позитивни клетки на срез в тимусна 

кора на плъхове. *CO спрямо CY, (p<0.05),#A спрямо CО, (p<0.05) 
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2.3.4. Анализ на CD8 имунореактивност в тимуса – резултати от 

Експеримент ІІ  

 

   

Фигура 17. CD8 имунореактивност в тимус (увеличение х400);  

СY – млади контроли, CO – възрастни контроли, A – суплементирана с AM група 

 

Анализът на данните за средното разпределение на CD8+ позитивни клетки 

в кората на тимуса показа сигнификантно по-високи стойности при групата на 

възрастните контроли (CO) в сравнение с групата на младите (CY), (p<0.05), както 

и сигнификантно по-високи стойности при групата на суплементираните животни 

(А) в сравнение с групата на младите контроли (CY), (p<0.05) (Фиг. 18). 

 

 

Фигура 18. Средно разпределение на CD8+ позитивни клетки на срез в тимусна 

кора на плъхове; *CO спрямо CY, (p<0.05),#A спрямо CY, (p<0.05) 
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2.3.5. Анализ на р53 и survivin имунореактивност в тимуса – резултати 

от Експеримент ІІ  

 

   

Фигура 19. Имунореактивност на р53 в тимус (увеличение х400);  

СY – млади контроли, CO – възрастни контроли, A – суплементирана с AM група 

 

 

Имунореакцията за р53 и survivin при всички животни от групата на младите 

контроли (СY) беше с твърде ниска интензивност, което не позволи да бъде 

осъществено морфометрично изследване на тези два показателя при тази група.  

 

 

   

Фигура 20. Имунореактивност на survivin в тимус (увеличение х400);  

СY – млади контроли, CO – възрастни контроли, A – суплементирана с AM група 

 

 

При анализа на данните за интензивността на имунохистохимичната реакция 

за р53 (Фиг. 21) в тимуса различията между възрастните контроли (CO) и 

суплементираната група (A) не достигнаха сигнификантност (р>0.05). 
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Фигура 21. Интензивност на р53 имуноекспресията в тимус на плъхове  

(в условни единици) 

Анализът на данните за интензивността на имунохистохимичната реакция за 

survivin (Фиг. 22) в тимуса не показа сигнификантни различия между възрастните 

контроли (CO) и суплементираната група (A), (р>0.05). 
 

 

Фигура 22. Интензивност на survivin имуноекспресията в тимус на плъхове  

(в условни единици) 

 

3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АОРТНА СТЕНА 

3.1. Макроскопско изследване на гръдната аорта – резултати от 

Експеримент ІІ 

На фигура 23 са представени фотографии с малко увеличение (х20)  

на вътрешната повърхност на гръдната аорта от плъхове от групите на мла- 

дите контроли (CY), възрастните контроли (CO) и суплементираните с AM  

животни (A).  

При младите контроли аортната стена беше без наличие на изменения. В 

макроскопската картина на аортата при възрастните контроли се наблюдаваха 

фиброзни плаки и фокални хеморагии, както и единични липидни петна и ивици. 
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При суплементираните с AM животни се установиха само дискретни изменения, 

представени от единични липидни ивици и петна. 

 

   

Фигура 23. Макроскопски изглед на вътрешна повърхност на гръдна аорта при 

плъхове, (увеличение x20); СY – млади контроли, CO – възрастни контроли,  

A – суплементирана с AM група. Червени стрелки – фиброзни плаки и фокални 

хеморагии, черни стрелки – единични липидни петна и ивици. 

3.2. Проучване на структурата на стената на гръдната аорта чрез 

оцветяване с орцеин – резултати от Експеримент ІІ 

Tunica media при младите контроли (CY) (Фиг. 24) беше представена от 

гладки и плътни еластични мембрани, интензивно багрещи се с орцеин, 

разположени близо една до друга. Оцветяването с орцеин при възрастните 

контроли (СО) показа изтъняване, разрехавяване и фрагментация на по-бледо 

оцветените еластични мембрани, както и отчетливо разширяване на интер-

мембранните пространства. При суплементираните с AM животни (А) tunica 

media беше представена от гладки и успоредно разположени, интензивно багрещи 

се еластични мембрани, чиято дебелина бе леко намалена, а плътността 

съхранена. 

 

   

Фигура 24. Аортна стена. Оцв. орцеин, (увеличение х400);  

СY – млади контроли, CO – възрастни контроли, A – суплементирана с AM група  
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3.3. Анализ на параметри на tunica media в стената на гръдна аорта – 

резултати от Експеримент ІІ 

На фигура 25 са представени данните от анализа на дебелината на аортната 

tunica media (µm).  

 

 

Фигура 25. Дебелина на аортната tunica media (µm) при животни от 

Експеримент ІІ, *CO в сравнение с CY (p<0.05)  

Установи се сигнификантна разлика между групите на младите (CY) и 

възрастните контроли (CO), (p<0.05). При групата на суплементираните с AM 

животни се наблюдава намаляване на дебелината на аортната tunica media, без 

различията да достигат сигнификантност (p>0.05). 

 

 

Фигура 26. Анализ на броя еластични мембрани на напречен пререз в аортната 

tunica media при животни от Експеримент ІІ 

На фигура 26 са представени резултатите от анализа на броя еластични 

мембрани в аортната tunica media на напречен пререз, които показват липса на 

сигнификантни различия между експерименталните групи (p>0.05). 

136,08 194,70 163,20
0

50

100

150

200

250

CY CO A

µ
m

11,38 10,74 10,50
0

2

4

6

8

10

12

14

CY CO A

* 



30 
 

 

Фигура 27. Анализ на дебелина на еластични мембрани в аортна tunica media (µm)  

при животни от Експеримент ІІ. #CY спрямо CO, (p<0.05), *A спрямо CO, (p<0.05) 

По отношение дебелина на еластичните мембрани в аортната tunica media 

(µm) (Фиг. 27) се установиха сигнификантно по-високи стойности при групата на 

младите контроли (CY) спрямо възрастните (CO), (p<0.05). При суплемен-

тираните с AM животни (A) дебелината на еластичните мембрани бе 

сигнификантно по-висока спрямо възрастните контроли (CO), (p<0.05). 

 

 

Фигура 28. Анализ на ширината на интермембранните пространства в аортна 

tunica media (µm) при животни от Експеримент ІІ. *CO спрямо CY, (p<0.05) 

При параметъра ширина на интермембранните пространства в аортната 

tunica media (µm) (Фиг. 28) сигнификантни по-високи бяха стойностите при 

групата на възрастните контроли (CO) спрямо младите (CY), (p<0.05). При 

групата суплементирана с AM, се установи намаляване на ширината на 

интермембранните пространства в аортната tunica media в сравнение с 

възрастните контроли, без различията да достигат сигнификантност (p>0.05).  
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4. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИПИДЕН ПРОФИЛ 

4.1. Липидограма 

4.1.1. Липидограма – резултати от Експеримент І  

На фигури 29 – 32 са представени резултатите от изследваните серумни 

стойности на показателите на липидния профил при животните от Експеримент І. 

 

 

Фигура 29. Липидограма на животните от Експеримент І –  

тотален холестерол (mmol·l-1); *А в сравнение с СО, (р<0.05) 

При суплементираните с AM животни (А) се установи сигнификантно 

понижение на стойностите на серумния тотален холестерол в сравнение с 

възрастните контроли (СО), (р<0.05) (Фиг. 29). 

 

 

Фигура 30. Липидограма на животните от Експеримент І –  

триглицериди (mmol·l-1) 

 

Анализът на данните при показателя триглицериди не установи статисти-

чески значими разлики между трите експериментални групи (Фиг. 30). 
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Фигура 31. Липидограма на животните от Експеримент І –  

LDL холестерол (mmol·l-1);  
*СY в сравнение с СО (р<0.05); #А в сравнение с СО (р<0.05) 

Стойностите на показателя LDL холестерол при групата на младите 

контроли (СY) беше сигнификантно по-ниска спрямо възрастните такива (СО),  

(р<0.05). При суплементираните животни (А) серумният LDL показа 

сигнификантно понижение в сравнение с възрастните контроли (СО), (р<0.05) 

(Фиг. 31). 

 

 

Фигура 32. Липидограма на животните от Експеримент І –  

HDL холестерол (mmol·l-1) 

Статистическият анализ на данните при показателя HDL холестерол не 

установи статистически значими разлики между трите експериментални групи 

(Фиг. 32). 
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4.1.2. Липидограма – резултати от Експеримент ІІ  

При показателя тотален холестерол не се установиха статистически значими 

разлики между четирите експериментални групи (Фиг. 33). 

 

 

Фигура 33. Тотален холестерол (mmol·l-1) в серума на животните от 

Експеримент ІІ 

 

 

Фигура 34. Триглицериди (mmol·l-1) в серума на животните от Експеримент ІІ.  
*СО в сравнение с СY (р<0.05)  

 

По отношение на триглицеридите (Фиг. 34) сигнификантна разлика се 

установи между групата на възрастните контроли (CO) и тази на младите 

контроли (CY), (p<0.05). 

2,01 1,85 2,09 2,22
0

0,5

1

1,5

2

2,5

CY CO A A+P

m
m

o
l·l

-1

0,67 1,25 1,2 1,1
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

CY CO A A+P

m
m

o
l·l

-1

* 



34 
 

 

Фигура 35. Серумен LDL (mmol·l-1) при животните от Експеримент ІІ 

По отношение нивата на LDL при групите на суплементираните животни (А 

и А+Р) бе налице понижаване, без разликата с възрастните контроли да достига 

сигнификантност (Фиг. 35). 

 

 

Фигура 36. Серумен HDL (mmol·l-1) при животните от Експеримент ІІ 
*CO в сравнение с CY (р<0.05); #A+P в сравнение с CO (р<0.05) 

При анализа на серумните нива на HDL (Фиг. 36) се установиха 

сигнификантно по-високи стойности при младите контроли (CY) спрямо 

възрастните контроли (CO), (р<0.05), както и статистически значимо по-високи 

нива при групата, суплементирана с AM и пектин (A+P), в сравнение с групата на 

възрастните контроли (CO), (р<0.05). При групата, суплементирана с AM (А), 

имаше силна тенденция към повишаване спрямо възрастните контроли, без 

разликата да достига сигнификантност (р=0.06). 
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4.2. Атерогенни индекси  

4.2.1. Резултати от Експеримент І  

При TC/HDL атерогенния индекс (Фиг. 37 А) стойностите при суплементи-

раните животни (А) показаха занижаване, без разликата с възрастните контроли 

(CO) да достига сигнификантност. 

 

 
А: TC/HDL 

 
Б: LDL/HDL 

*CO в сравнение с CY (р<0.05); #A в сравнение с CO (р<0.05) 

Фигура 37. Атерогенни индекси при животните от Експеримент І 

 

По отношение на LDL/HDL атерогенен индекс (Фиг. 37 Б) се установиха 

сигнификантно по-високи стойности при възрастните контроли (CO) спрямо 

младите (CY), (р<0.05). При суплементираните с AM животни (А) стойностите на 

този атерогенен индекс бяха сигнификантно по-ниски от тези при групата на 

възрастните контроли (CO), (р<0.05). 
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4.2.2. Атерогенни индекси – резултати от Експеримент ІІ  

При атерогенния индекс TC/HDL (Фиг. 38 А) се установиха сигнификантно 

по-високи стойности при групата на възрастните контроли (CO) в сравнение с 

младите контроли (CY), (p<0.05), както и статистически значимо понижение на 

стойностите при суплементираната с AM и пектин група (А+Р) спрямо 

възрастните контроли (CO), (p<0.05). 

 

 
А: TC/HDL атерогенен индекс 

*CO в сравнение с CY, (p<0.05); §A+P в сравнение с CO, (p<0.05) 

 
Б: LDL/HDL атерогенен индекс  
*A+P в сравнение с CO, (p<0.05) 

Фигура 38. Атерогенни индекси при животните от Експеримент ІІ 

 

По отношение на LDL/HDL атерогенен индекс (Фиг. 38 Б) суплементираната 

с AM и пектин група (А+Р) показа сигнификантно по-ниски стойности спрямо 

възрастните контроли (CO), (p<0.05). 

1,3 1,71 1,81 1,49
0

0,5

1

1,5

2

2,5

CY CO A A+P

А

0,22 0,32 0,24 0,2
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

CY CO A A+P

Б

* 

 

* 
§ 



37 
 

4.3. Remnant-C и non-HDL атерогенни индекси 

4.3.1. Резултати от Експеримент І  

По отношение стойностите на remnant-C и non-HDL при групата на 

суплементираните животни (А) беше установено понижаване, без разликата с 

другите групи да достига сигнификантност (Фиг. 39). 

 

 

Фигура 39. Remnant-C и non-HDL атерогенни индекси при животни от 

Експеримент І 

 

4.3.2. Резултати от Експеримент ІІ 

По отношение стойностите на remnant-C (Фиг. 40) се установиха сигнифи-

кантно по-ниски стойности при младите контроли (CY) спрямо възрастните 

контроли (CO), (p<0.05), спрямо суплементираните с AM животни (А), (p<0.05) и 

спрямо суплементираните с AM и пектин животни (А+Р), (p<0.05). 
 

 

Фигура 40. Remnant-C и non-HDL атерогенни индекси при животните от  

Експеримент ІІ. Remnant-C: *CO в сравнение с CY (p<0.05), §A в сравнение с 

CY (p<0.05), #A+P в сравнение с CY (p<0.05). Non-HDL: *CO в сравнение с CY 

(p<0.05), §A в сравнение с CY (p<0.05), #A+P в сравнение с CY (p<0.05). 
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При non-HDL показателя (Фиг. 40) резултатите бяха аналогични – 

стойностите при младите контроли (CY) бяха статистически значимо по-ниски 

спрямо тези на възрастните (CO), (p<0.05), суплементираните с AM (А), (p<0.05) 

и суплементираните с AM и пектин животни (А+Р), (p<0.05). 

 

5. ИМУНОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕРЛЕВКИН 2 ПРИ ЖИВОТНИТЕ 

ОТ ЕКСПЕРИМЕНТ ІІ 

Изследването на серумното ниво на плъши цитокин IL-2 не показа 

сигнификантни разлики между животните от различните експериментални групи 

(Фиг. 41). 
 

 

Фигура 41. Серумно ниво на IL-2 (pg∙ml-1) при животните от Експеримент ІІ 
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V. ОБСЪЖДАНЕ 

1. ЕФЕКТИ НА СУПЛЕМЕНТАЦИЯТА СЪС СОКОВЕ ОТ ARONIA MELANOCARPA 

ВЪРХУ СОМАТОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ 
 

Резултатите от Експеримент І показаха сигнификантно покачване на теглото 

и на BMI при суплементираните със сок от AM ad libitum животни спрямо 

възрастните контроли. Нарастването на телесната маса, без да е налице 

затлъстяване (потвърдено чрез индекса на Lee), би могло да се приеме като 

признак на подобрено тегло на свободната от мазнини телесна маса при 

суплементираните животни и може да се приеме като проява на редуцирана 

възрастова саркопения (Cerullo et al., 2012). 

И при двата експеримента се установи сигнификантно по-високо тегло при 

възрастните контроли спрямо младите, което е естествена последица от 

възрастовия процес. Както се потвърждава и от други автори, телесното тегло при 

животните се увеличава с възрастта, като това е резултат от увеличаване както на 

дяла на мастната тъкан, така и на свободната от мазнини телесна маса (Seymour et 

al., 2008; Wolden-Hanson et al., 2010; Aissaoui et al., 2011). Телесният строеж се 

променя в течение на живота на плъховете порода Brown Norway по начин, сходен 

с този при човека. В млада възраст животните са слаби, с малко количество мастна 

тъкан, основно интраабдоминално. С напредване на възрастта показват линеен 

растеж и увеличават пропорционално масата на мастната тъкан и на свободната 

от мазнини телесна маса до края на средната възраст. С течение на живота 

мастната тъкан продължава да се натрупва както висцерално, така и подкожно, 

като при старите животни основна част от нея остава периферно. След средната 

възраст скелетната мускулна маса започва да намалява и се достига до саркопения 

в старческа възраст. Накрая в късната старческа възраст, определяна като сенилна, 

телесното тегло започва да спада и се губят както мастна, така и свободна от 

мазнини телесна маса (Wolden-Hanson et al, 2010).  

Върху телесния строеж в процеса на стареене влияние оказват генетични 

фактори, диетични въздействия (калорийна рестрикция, високолипидна диета), 

както и други фактори от околната среда като гъстота на населеност, стайна 

температура и възможност за физическа активност. При възрастните животни, за 

разлика от младите плъхове, висококалорийната диета довежда бързо до 

затлъстяване поради не добре балансирания обменен отговор на положително 

енергийно натоварване (Wolden-Hanson et al., 2010). Възрастовият процес води до 

изменения в телесната структура, включително увеличаване на количеството 

телесна мазнина, особено на висцералните адипоцити, което от своя страна е 

свързано с увеличени плазмени концентрации на инсулин и лептин и повишена 

инсулинова резистентност (Matsumoto et al., 2000). В допълнение намаляват 

мускулната маса, силата и функционалният капацитет и е налице повишен риск 

от затлъстяване и развитие на диабет 2 тип (Dutta et al., 1995). Тези изменения в 

телесната структура са установени при хора и гризачи (Vianna et al., 2012; Langhi 

et al., 2015). 
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Резултатите от Експеримент ІІ свидетелстват, че суплементирането на 

животните със соковете от AM в доза 10 ml·kg-1 не води до сигнификантни 

изменения в телесното им тегло. Данните ни потвърждават, че суплементацията не 

е повлияла индекса на телесна маса, който е критерий за нормален телесен строеж.  

По отношение на BMI ние установихме статистически значими разлики 

между младите контроли (CY) и всички останали групи (CO, A, A+P), (p<0.05), 

което е проява на естествения процес на изменение в телесната структура с 

напредване на възрастта. 

При обиколката на корема сигнификатно се различават групите на младите 

контроли (CY) от възрастните (CO), (p<0.05), както и на младите контроли (CY) 

спрямо групите на суплементираните животни (А, А+Р), (p<0.05).  

Изчислението на индекса на Lee показа затлъстяване при три от 

експерименталните групи (СО, A, A+P). Сравнението на тегловния прираст между 

различните групи не показа сигнификантни различия. Високото изходно тегло, 

както и висококалоричната стандартна вивариумна храна са вероятната причина 

за наднорменото тегло на животните както от контролната, така и от двете 

суплементирани групи. 

По-високото тегло при животните от Експеримент І може да се обясни с 

приема на по-голямо количество сок ad libitum, който в състава си съдържа 

глюкоза (6.1%), фруктоза (3.2%), захароза (0.2%). 

Нашите данни се различават от резултатите на други автори. При модел на 

диетично индуциран метаболитен синдром при плъхове се установява, че 

суплементацията с AM и виолетова царевица довежда до сигнификантно 

понижаване на висцералния индекс на затлъстяване, както и на общото тегло на 

мастната тъкан в тялото (Bhaswant et al., 2017). Съобщава се за ограничаване на 

натрупването на висцерална мастна тъкан и намаляване на постпрандиалната 

хиперлипемия при плъхове, хранени с високолипидна диета и суплементирани с 

AM (Takahashi et al., 2015). Данни от други проучвания показват снижаване на 

тегловния прираст и модулиране на инсулиновите, адипогенните и 

възпалителните пътища в епидидималната мастна тъкан при плъхове на 

високофруктозна диета, суплементирани с AM (Qin et al., 2012).  

Различията в данните могат да бъдат обяснени с факта, че в нашите 

експерименти са включени здрави животни на средна възраст, при които се 

проследяват спонтанните възрастови изменения. В цитираните проучвания се 

касае за експериментални модели, водещи до нарушения в телесното тегло 

(поради високолипидна или високовъглехидратна диета), и то на животни в млада 

възраст, когато скоростта на обменните процеси е значително по-висока.  

В Експеримент І суплементацията ad libitum води до сигнификантно 

повишаване на телесното тегло и индексът на телесна маса, без да се достига до 

затлъстяване. След коригиране на дозата на AM (10 ml·kg-1) в Експеримент II 

беше установено, че телесното тегло и индексът на телесна маса при 

суплементираните плъхове не се повлияват сигнификантно от суплементацията 

спрямо контролите.  

В обобщение, суплементацията с АМ и при двата експеримента не се отрази 

на телесното тегло и индекса на телесна маса. 
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2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИМУС 

2.1. Ефекти на суплементация със сокове от Aronia melanocarpa върху 

органометрични параметри на тимуса при опитните животни от 

Експеримент І и Експеримент ІІ 

Нашите данни при сравнението между млади и възрастни контроли от 

Експеримент І и Експеримент ІІ потвърждават възрастовата инволюция на 

тимуса, описана и от други автори (Kuper et al., 1986; Plećas-Solarović et al., 2006; 

Brelinska et al., 2007; Obukhova et al., 2009; Dorko et al., 2011). 

При групите, приемали AM и при двата експеримента, се установи покачване 

на теглото на тимуса спрямо възрастните контроли, без различията да достигат 

сигнификантност. Резултатите и от двата експеримента показаха, че суплемен-

тацията със сокове от AM не повлиява сигнификантно органометричните тимусни 

параметри (ширина, дължина) при експерименталните животни. Липсата на 

промяна може да се обясни с факта, че в процеса на тимусна инволюция 

относителният дял на тимусния паренхим намалява за сметка на увеличаващия се 

дял на стромата и особено на мастната съединителна тъкан.  

2.2. Ефекти на суплементация със сокове от Aronia melanocarpa върху 

стромални елементи в тимуса при опитните животни от Експеримент ІІ 

За пръв път беше проучен ефектът на сок от AM върху възрастовото 

ремоделиране на съединителната тъкан в тимуса при плъхове. 

Нашите резултати от хистологичното изследване показаха редукция на 

количеството съединителна тъкан в интерлобуларните септи, което е израз на 

съхранение на структурата на тимусната строма.  

Нашите данни от морфометричния анализ на стромалните компоненти на 

тимуса показаха, че броят на мастоцитите се увеличава сигнификантно при 

възрастния тимус в сравнение с младия. Това е находка, която се потвърждава и 

от други автори (Raica et al., 2016) и се приема като проява на възрастово 

ремоделиране в контекста на хроничното нискостепенно възпалително състояние. 

В скорошно проучване се установява, че в мезентериалните лимфни възли броят 

на мастоцитите се увеличава сигнификантно с възрастта, на фона на влошената 

им функция, което води до увеличаване на оксидативния стрес в стареещата 

мезентериална тъкан (Pal et al., 2017).  

Според данните на Langhi и съавтори мастоцитите са способни да отделят 

проинфламаторни цитокини и да повлияват активността на макрофагите дори 

без признаци на дегранулация. По този начин те поддържат минимални нива на 

възпаление, водещо от своя страна до отлагане на колагенна съединителна 

тъкан (Langhi et al., 2015). Изучавайки мастоцитите в лимфните възли, Sainte-

Marie и съавтори установяват, че техният брой се увеличава с възрастта. В 

екстрафоликуларните зони, директно покриващи медулата, мастоцитите са 

наблюдавани заедно с увеличена дегранулация и фиброза (Sainte-Marie et al., 

1999). 

Нашите данни показаха, че след суплементацията със сок от AM при група 

(А) броят мастоцити в интерлобуларните септи беше сигнификантно по-нисък 

спрямо този при възрастните контроли (CO), което може да се приеме като 

благоприятно повлияване на възрастовата съединителнотъканна трансформация. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ple%C4%87as-Solarovi%C4%87%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17156091
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Регулаторната функция на мастоцитите се проявява чрез нарастване на техния 

брой в стромата на органа с повишена функционална активност, както и във и 

около огнища на възпаление, при оздравяващи рани и при тумори. На базата на 

наличните понастоящем данни е направено предположение, че ROS играят 

важна роля в регулирането на най-добре проучения и най-важен за 

дегранулацията на мастоцитите IgE рецептор (FcεRI), засягайки активността на 

по-голямата част от ефекторните субстанции на мастоцитите, като хистамин, 

серотонин, простагландини и левкотриени. Проучвания върху въздействието на 

ROS върху различни аспекти на активирането на мастоцитите отваря 

перспективи за разработването и въвеждането в клиничната практика на 

лекарства на базата на антиоксиданти и инхибитори на ROS продукцията, 

приложими за лечение на патологии, свързани с хиперактивирането на 

мастоцитите (Chelombitko et al., 2016). 

Няколко проучвания показват, че използването на антиоксиданти (SOD 

миметици, ресвератрол) in vitro и in vivo води до потискане на дегранулацията на 

мастоцитите, както и до производството на цитокини. Ендогенните 

антиоксиданти като thioredoxin 1 и heme oxygenase 1 също влияят върху 

активирането на мастоцитите (Catalli et al., 2010). 

В експериментален модел на диетично индуцирано затлъстяване при 

плъхове се доказва, че суплементацията с два полифенола – ресвератрол и 

кверцетин – довежда до потискане на клъстера на мастоцитите в мастната 

тъкан, което корелира с понижени стойности на проинфламаторните 

адипокини като лептин, TNF-α, моноцитен хемоатрактантен протеин-1 и IL-6. 

При затлъстяване в отговор на проинфламаторните цитокини, отделяни от 

липоцитите, се увеличава броят на мастоцитите в мастната тъкан. (Zhao et al., 

2017).  

Установено е, че epigallocatechin 3 gallate (полифенол от зелен чай) 

инхибира секрецията на левкотриен С4 и дегранулацията на мастоцитите (Inoue 

et al., 2010). 

Тези данни потвърждават, че мастоцитите и тяхната функция могат успешно 

да бъдат повлияни с богати на полифеноли растителни субстанции. 

При нашето изследване ние установихме намалено количество колагенна 

съединителна тъкан в интерлобуларните септи при суплементираната с AM 

група (А) в сравнение с възрастните контроли (СО), което напълно кореспондира 

със занижения мастоцитен брой. Тази находка може да бъде обяснена с редукция 

на възрастовото отлагане на колагенна съединителна тъкан, обусловено от 

снижено ниво на провъзпалителни стимули.  

Взаимодействието на мастоцитите с фибробластите и другите структурни 

елементи на съединителната тъкан е установено в редица проучвания (Atkins et 

al., 1985; Berton et al., 2000; Gruber et al., 2003). Чрез стимулация на протеиновия 

и колагеновия синтез и чрез увеличаване на експресията и активиране на 

желатиназа А/ММР-2 мастоцитите активират фибробластите и така стимулират 

появата на екстрацелуларна фиброза (Berton et al., 2000). 

Профибротичните цитокини се генерират от редица активирани имунни 

клетки, включително фибробласти и мастоцити, които са важни за тъканните 

възпалителни отговори към различни типове увреди. Произхождащите от 
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мастоцитите TNF, IL-1 и IL-33 играят критична роля в инициирането на каскада 

от защитни механизми, водещи до фибротичен процес. Инхибирането на TNF и 

възпалителните цитокини може да забави прогресията на фиброзата и да 

подобри патологичното състояние на засегнатия индивид (Conti et al., 2018). 

Редица изследвания отбелязват увеличен дял на фибробластите в 

застаряващия тимус при няколко вида, включително мишки, хора и риби. 

Авторите предполагат, че това може да е обща характеристика (Palmer, 2013). 

Органи като сърце, бъбреци и черен дроб също показват повишено отлагане на 

колагенна съединителна тъкан, свързано със стареенето и увреждането на 

тъканната функция (Paradis et al., 2001; Khan et al., 2002; Zhang et al., 2006). В 

съобщенията се обсъжда ролята на transforming growth factor beta (Gauldie et al., 

2006) и металпротеиназите (Zhang et al., 2006) при натрупването на фибробласти 

в различни тъкани. 

Освен това продукцията на проинфламаторни медиатори, които могат да 

бъдат тимотоксични, също се увеличава с възрастта (Chinn et al., 2012). Тимусът, 

особено при хората, прогресивно се инфилтрира с адипоцити, чиито отпадни 

продукти също могат да бъдат токсични за развиващите се тимоцити и останалите 

стромални клетъчни популации (Dixit, 2012). 

Приложението на природни антиоксиданти е обещаващо по отношение на 

въздействието върху възрастовия процес на колагеново отлагане в тъканите и 

органите, повлиявайки един от основните му патогенетични механизми, а именно 

възпалението. 

В експеримент с растителни екстракти от плодовете на Randia dumetorum, 

богати на алкалоиди, флавоноиди, полифеноли и др., се доказва, че освен 

бронхорелаксиращ ефект тези биологичноактивни съставки проявяват и 

противовъзпалителни свойства, стабилизирайки мастоцитните мембрани и 

улавяйки различни видове свободни радикали (Ghante et al., 2012). 

Резултати от друго изследване показват, че полифенолите от растението 

Butea monosperma потискат продукцията на TNF-α, IL-6, и IL-8 в човешки 

мастоцити чрез инхибиране активацията на NF kappaB (Rasheed et al., 2010). 

Специфичният модел на хидроксилиране на В – пръстена на флавонолите 

повишава тяхната активност, особено при инхибиране на секрецията на 

мастоцити. Някои растения и подправки, съдържащи флавоноиди, от хилядолетия 

се използват в традиционната източна медицина. Освен това инхибиращото 

действие върху възпалителни клетки, по-специално мастоцитите, изглежда, 

превъзхожда всяко друго клинично прилагано съединение. Най-обещаващите 

области за приложение на богати на флавоноиди растения са хроничните 

възпалителни и алергични заболявания, коронарната артериална болест и рака на 

гърдата (Middleton et al., 2000). 

В скорошно проучване се доказва, че ресвератролът в ниски концентрации 

показва противовъзпалителни свойства, основно чрез преференциално насочване 

към пътя на арахидоновата киселина (Shirley et al., 2016). Резултатите от 

изследване показват, че кверцетин е по-ефективен от кромолина при инхибиране 

освобождаването на провъзпалителни цитокини от човешки мастоцити при 

контактни дерматити и фоточувствителност (Weng et al., 2012). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conti%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30062695
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Повлияването на мастоцитната активност и възпалението, като един от 

нейните резултати, е вероятен механизъм, по който АМ повлиява възрастовото 

преструктуриране на съединителната тъкан в тимуса.  

Редица изследвания са насочени към стромалните компоненти в тимуса и 

тяхната роля във възрастовото му преструктуриране. Голям брой доказателства 

подкрепят идеята, че стромалната популация в тимуса е основна мишена на 

свързаната с възрастта тимусна дисфункция (Lepletier et al., 2015; Masters et al., 

2017; Cepeda and Griffith, 2018). Например експериментите за трансплантация, 

използващи донори и реципиенти с несъответствие във възрастта, подкрепят 

идеята, че дефектите в размера и архитектурата на стареещия тимус са преди 

всичко функция от възрастта на тимусната микросреда, а не от възрастта на 

трансплантираните клетки от костен мозък (Doria et al., 1997; Mackall et al., 1998; 

Zhu et al., 2007). В проучване се доказва съществуващата тясна връзка между 

архитектурната и фенотипната модификация в тимусната строма и намаляването 

на развитието на Т-клетките (Rezzani et al., 2014).  

Функционалните оценки на пресни тимусни емигранти (RTE) показват, че 

възрастово променената тимусна микросреда и вътрешни лимфоидни фактори 

допринасят за свързаното с възрастта понижение на тяхната функция (Clise-Dwyer 

et al., 2007). Друго изследване доказва, че трансплантацията на млади тимусни 

епителни клетки в стар тимус може да увеличи производството на Т-клетки (Kim 

et al., 2015). 

Има данни, че лимфоидният фенотип в тимуса е по същество непроменен до 

12-месечна възраст при мишки и свързаните с възрастта транскрипционни 

промени се проявяват предимно в стромалните, а не толкова в лимфоидните 

популации (Sutherland et al., 2005; Griffith et al., 2012). 

През последните няколко години имунното повлияване в резултат на 

метаболитна дисрегулация се очертава като важен фактор при възрастово-

обусловената тимусна атрофия. Калорийната рестрикция доказано смекчава 

свързаната с възрастта тимусна атрофия (Yang et al., 2009). Обратно, 

затлъстяването корелира с понижаване на тимусната продукция (Howard et al., 

1999). Адипогенезата в тимуса и тимусната атрофия се стимулират от 

възрастовообусловените понижение в експресията на грелин и рецептора на 

грелин в стволовите клетки на тимуса (Dixit et al., 2007). 

Механистични връзки между стареенето, тимусната адипоза и тимусната 

атрофия са били разкрити от скорошна изследвания, показващи, че 

липотоксичните „молекулярни модели, свързани с опасности“ (DAMPs – danger-

associated molecular patterns), като церамид и свободен холестерол, се увеличават 

по време на стареене (Youm et al., 2012; de Mello-Coelho et al., 2017). Тези 

проучвания предполагат, че липотоксичните DAMPs инхибират тимусната 

функция чрез IL-1β сигнализиране в отделението на тимусните епителни клетки 

(Youm et al., 2012). В допълнение, факторът prolongevity и кетогенният хормон 

FGF21 също довеждат до намаляване на адипозитета на тимуса и смекчаване на 

тимусната атрофия, вероятно чрез намаляване на липотоксичните DAMP сигнали 

в процеса на стареене (Youm et al., 2016).  

Тимусните стромални клетки могат да бъдат особено чувствителни към 

увреждане, предизвикано от възпаление и DAMP, като например реактивни 
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кислородни видове, по няколко причини. Първо, ранните стадии на лимфопоезата, 

които се осъществяват в тимуса, включват изключително високи нива на 

пролиферация. Впоследствие докато лимфоцитите излизат от клетъчния цикъл и 

емигрират от тимуса, стромалните клетки, особено в кората, са в постоянен контакт 

с периодично постъпващите лимфоидни прогенитори, проявяващи също високи 

нива на пролиферативна активност (Lind et al., 2001; Petrie and Zuniga-Pflucker, 

2007). Така стромалните клетки са непрекъснато изложени на въздействия на 

продукти от тяхната дейност, включително ROS, като водороден пероксид, 

например. Наскоро в изследване се установява недостиг на каталаза в тимусните 

стромални клетки. Този дефицит ги прави особено чувствителни към ROS-

индуцирано ДНК увреждане, което се открива в много по-високи нива в тимусните 

епителни клетки, отколкото в тимоцитите. Акумулираното метаболитно увреждане 

насърчава атрофията на тимуса, която може да бъде смекчена чрез диетично 

допълване на антиоксидантната активност (Griffith et al., 2015). 

Клетъчното увреждане, индуцирано от ROS, може да бъде причинено от 

странични продукти на метаболизма, да е DAMP-индуцирано (Youm et al., 2012) 

или пък предизвикано от възпаление, медиирано от дендритните клетки (Ki et al., 

2014). То е пример за непрекъсната, кумулативна и сравнително необратима 

промяна, свързана с възрастта. 

Нашите резултати от средното разпределение на CD68, маркер за тъканните 

макрофаги в тимусната медула, показаха сигнификантно по-високи стойности при 

възрастните (CO) спрямо младите контроли (CY), (p<0.05). Тази находка е в 

съответствие с количествените изменения на съединителна тъкан в интерлобу-

ларните септи в тимуса и се подкрепя от паралелните изменения в броя на 

мастоцитите. Разгледани заедно в общия план на възрастовия процес, тези данни 

могат да бъдат приети като проявление на състоянието на хронично ниско-

степенно възпаление, установяващо се с напредване на възрастта дори при видимо 

здрави индивиди. 

При модел на експериментално индуцирана тимусна атрофия чрез 

хипергликемия се установява аналогично увеличение на броя на тъканните 

макрофаги (CD68-позитивни) за разлика от намаляващия брой на резидентните 

макрофаги (CD163-позитивни), като това се свързва с повишена фагоцитна 

активност на първите (Barbu-Tudoran et al., 2013). 

Други автори съобщават за намаляване на броя на макрофагите в тимуса с 

възрастта (Zeira et al., 1990; Nabarra and Andrianarison, 1996; Aspinall et al., 1997; 

San Jose et al., 2001). Според данните на друго проучване при мишките 

относително рано в процеса на инволюция броят на макрофагите и тяхната 

фагоцитна функция се увеличава, като тези клетки се появяват с голям брой 

фаголизозоми, съдържащи клетъчен материал в различни стадии на лизиране 

(Nabarra and Andrianarison, 1996). Това корелира с намаляването на броя на 

тимоцитите (Aspinall et al., 1997). След това с течение на времето броят на 

тимусните макрофаги се редуцира (Nabarra and Andrianarison, 1996; San Jose et al., 

2001) в съответствие със значителното понижаване на общия брой макрофагеални 

прекурсори и способността им да се размножават (Zeira et al., 1990). 

Всяка тъкан съдържа собствени тъканни макрофаги, които понякога се 

наричат със специфични за тъканите имена като микроглията в мозъка или 
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Купферовите клетки в черния дроб. Тъканните макрофаги се самоподдържат 

локално през целия живот на възрастните с минимален принос от циркулиращи 

моноцити (Hashimoto et al., 2013) и постоянно самовъзобновяване след раждането 

(Sieweke et al., 2013). 

Съществуват два функционални типа макрофаги, наречени М1 и М2 

макрофаги. М1 макрофагите (възпалителни) произвеждат NO (азотен оксид) 

радикал от аргинина и инхибират клетъчното делене. М2 макрофагите 

продуцират transforming growth factor beta 1 и инхибират NO синтетазата, 

стимулирайки аргиназата, индуцирайки по този начин клетъчно делене (Mills et 

al., 2000). В началото на остра инфекция или увреждане неутрофилите и М1 

макрофагите преобладават в заразеното или увреденото място, а след това М2 

макрофагите разнасят възпалението и индуцират възстановяването на тъканите. 

При хронично възпаление M1 макрофагите продължават да съществуват заедно 

във възпалената тъкан заедно с по-късно идващите М2 макрофаги. Според Isobe и 

съавтори тъканната фиброза, причинена от М2 макрофагите, и провъзпалителният 

статус, причинен от М1 макрофагите, съществуват паралелно при хроничното 

възпаление и стоят в основата му (Isobe et al., 2017).  

CD68 макрофагеален маркер в тимуса се експресира върху по-голямата част 

от тъканните макрофаги, като експресията му корелира с фагоцитната активност 

(Barbu-Tudoran et al., 2013). 

Нашите находки при суплементираните с AM животни показват сигнифи-

кантна редукция паралелно на съединителната тъкан, на количеството мастоцити 

и макрофаги в тимусните септи. Тези промени могат да бъдат обяснени с 

противовъзпалителните и антиоксидантните свойства на Aronia melanocarpa. 

Това се доказва и от други автори. Установено е, че концентратът от AM инхибира 

както освобождаването на TNF-α (tumor necrosis factor alpha), IL-6 и IL-8 в 

човешки периферни моноцити, така и активирането на NF-кВ пътя в RAW 264.7 

макрофаги (Appel et al., 2015).  

Модулацията на възпалителните цитокини е един от общите механизми, чрез 

които полифенолите проявяват имуномодулаторните си ефекти, което е обект на 

редица изследвания. 

В експериментален модел на метаболитен синдром се установява, че AM 

сигнификантно редуцира инфилтрацията с възпалителни клетки в сърцето и 

черния дроб (Bhaswant et al., 2017). 

Макрофагитe, явяващи се ключов елемент от възпалителния отговор, 

инициализират възпалението чрез секреция на проинфламаторни медиатори и 

цитокини като IL-6 и TNF-α. В проучване е доказано, че полифенолите потискат 

макрофагеалната активност чрез инхибиране на циклооксигеназа-2 и 

индуцируемата азотен оксид синтаза, като по този начин намаляват продукцията 

на TNF-α, IL-1β и IL-6 (Murray and Wynn, 2011; González et al., 2011).  

Намаляването на секрецията на TNF-α и IL-6 без модулация на IL-1β e 

наблюдавано в THP1 макрофаги при суплементация с екстракти от лайка, 

медоносник, върбова кора и изолирани от тях полифеноли като кверцетин 

(Drummond et al., 2013). 

Чрез in vitro и in vivo експерименти е установено, че кверцетин намалява 

популацията от макрофаги и миофибробласти при заздравяването на кожни рани, 



47 
 

потискайки сигналните пътища, активиращи тези клетки чрез инхибирането на 

множество тирозин кинази (Song еt al., 2017). 

Способността на полифенолите да намаляват отделянето на арахидонова 

киселина, простагландини и левкотриени се счита за един от най-важните им 

противовъзпалителни механизми. Тяхното действие се осъществява главно чрез 

способността им да инхибират клетъчните ензими, като фосфолипаза A2, 

циклооксигеназа и липооксигеназа (Kim et al., 2004; Yoon and Baek, 2005). 

Кверцетин блокира ензимите циклооксигеназа и липооксигеназа в различни 

клетъчни типове като плъши перитонеален левкоцит, миши левкоцити и 

епидермис на морско свинче (Kim et al., 1998; Ferrandiz et al, 1991). По същия 

начин червеното вино намалява експресията на циклооксигеназа-2 при стари 

мъжки F344 плъхове (Luceri et al., 2002). В LPS активирани миши макрофаги 

полифенолите на зеления чай не само потискат NF-kB и MAPK пътищата, но също 

така ограничават експресията на циклооксигеназа-2 и освобождаването на 

простагландин E2 в RAW 264.7 макрофаги (Hou et al., 2007; Hou et al., 2007). 

Класическите антиоксидантни свойства на полифенолите несъмнено 

допринасят за техните противовъзпалителни ефекти чрез прекъсване на ROS-

възпалителния цикъл (Yahfoufi et al., 2018). Полифенолите могат да инактивират 

широк спектър от ROS по различни механизми. Те могат да изхвърлят радикали и 

хелатни метални йони. Например кверцетин хелатира железен йон (Heim et al., 

2002). Също така те инхибират множество ензими, отговорни за генерирането на 

ROS (Mishra et al., 2013).  

Богатият полифенолен състав на Aronia melanocarpa, обуславящ нейните 

противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, може да даде обяснение за 

ефектите върху стромалните компоненти на тимуса при плъхове, които ние 

наблюдавахме в резултат на суплементацията. 

2.3. Ефекти на суплементация със сокове от Aronia melanocarpa върху 

паренхима и разпределението на тимоцитните популации в тимуса 

Нашите резултати от хистологичното изследване показаха, че суплемента-

цията със сокове от AM довежда до забавяне на възрастовообусловените изменения 

в структурата на тимусния паренхим. Нашите находки потвърдиха данните на 

други автори (Markova et al., 2003; Elmore et al., 2006; Rezzani et al., 2014).  

Данните от нашите изследвания показаха тенденция към повишаване на броя 

на CD3+ тимоцитите (р=0.057) при суплементираните с AM животни в сравнение 

с младите контроли (CY), което може да се обясни със стимулиране на 

пролиферацията на младите тимоцити. Броят CD4+ позитивни клетки при 

суплементираните с AM животни (А) също показа сигнификантно повишение 

спрямо възрастните контроли (CО). Тези находки са в съответствие с повишените 

абсолютни стойности на интензивността на имунореакцията за пролиферативния 

маркер survivin при суплементираните животни в сравнение с възрастните 

контроли (CО), макар разликите да не достигат сигнификантност.  

Нашите данни потвърждават резултатите на други автори, установяващи 

забавена възрастовата тимусна дегенерация при приложение на антиоксиданти. 

Установено е, че приемът на мелатонин подмладява дегенериралия тимус и 

компенсира периферните имунни нарушения при възрастни мишки (Tian et al., 

2003). Това противодействие на възрастовообусловената тимусна инволюция от 
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мелатонина се дължи на нарастване на броя тимоцити. От своя страна то е 

свързано както с антиапоптотичното действие на мелатонина, така и със 

способността му да активира пролиферация в тимуса (Tian et al., 2001). Други 

механизми, касаещи глюкокортикоидния рецептор, също не могат да бъдат 

изключени (Sainz et al., 1999). 

В проучване се демонстрират убедителни резултати от приложението на 

богатият на антоциани L. ruthenicum при радиационна увреда. Ефектът на 

растението е свързан с ускорено възстановяване на състава на периферната кръв, 

увеличаване на ДНК съдържанието на костния мозък, възстановяването на 

размера и тегловния индекс на тимуса, както и намаляване на степента на апоптоза 

в него (Duan et al., 2015). 

При приложение на сок от AM с пектин при пациентки след постоперативна 

лъчетерапия по повод карцином на млечната жлеза се установява сигнификантно 

увеличение на броя CD4+ и CD8+ клетки в периферната кръв (Yaneva еt al., 2002). 

За да забави свързаните с възрастта процеси, научен колектив разработва 

насочен към митохондриите антиоксидант plastoquinonyl decyltriphenyl 

phosphonium (SkQ1). Авторите съобщават, че при ниски дози SkQ1 (250 nmol/kg 

на ден) инхибира възрастово зависимата инволюция на тимуса при нормални 

плъхове (Wistar) и при плъхове с модел на ускорено стареене (OXYS), като запазва 

общото тегло и обема на тимуса, обема на тимусните кортекс и медула, тимусния 

клетъчен състав, както и броя на CD3+, CD4+ и CD8+ клетки в тимуса (Obukhova 

et al., 2009). 

С оглед ключовата роля на CD4+ клетките в дирижирането на имунния отговор, 

някои от възрастовообусловените дефицити, наблюдавани при В-клетките, могат 

да се проявят като вторичен ефект от Т-клетъчния дефицит (Miller and Cancro, 

2007; Frasca et al., 2008; Frasca and Blomberg, 2009). 

Данни от проучване потвърждават факта, че редукцията на функционалната 

тимусна тъкан се дължи преди всичко на влошената пролиферативна и 

завишената апоптотична активност на тимоцитите (Plećas-Solarović et al., 2006). 

Клетките на имунната система са относително по-чувствителни на 

промените на редокс-баланса в организма поради по-високия процент 

полиненаситени мастни киселини в своите плазмени мембрани. Също така те по-

често са изложени на промени в оксидативния баланс поради по-високия брой 

междинни оксидативни продукти, произвеждани във връзка с тяхната нормална 

функция. Мембранно-свързаното сигнализиране и генната експресия, 

чувствителни на оксидативен стрес процеси, са ключови за осъществяване на 

нормалната функция на имунните клетки. Така че, не е изненадващо, че клетките 

на имунната система имат като цяло нужда от по-високи концентрации от 

антиоксидантни нутриенти в сравнение с другите клетки. Ето защо тежък или 

граничен дефицит на витамин С, витамин Е, селен, цинк и глутатион се отразяват 

неблагоприятно на имунния отговор (Medyani et al., 1995). Един от механизмите 

на имуностимулиращия ефект на витамин С, витамин Е, бета-каротина и 

глутатиона е способността им да модулират продукцията на цитокини и по този 

начин да регулират имунните функции (Han et al., 2000). 

В експеримент с възрастни мишки е установено, че прилагането на 

кератиноцитен растежен фактор подобрява възрастовата тимусна недостатъчност, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ple%C4%87as-Solarovi%C4%87%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17156091
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като възстановява организацията и функцията на тимусните епителни клетки и 

впоследствие нормализира тимопоезата (Min et al., 2007). 

Нашите данни за средното разпределение на CD8+ позитивни клетки в 

кората на тимуса показаха сигнификантно по-високи стойности при групата на 

възрастните контроли (CO) в сравнение са групата на младите контроли (CY), 

(p<0.05). Тази находка се потвърждава и от други автори и е проявление на 

възрастовообусловеното натрупване на голям брой клетки на имунологичната 

памет при възрастните индивиди (Clambey et al., 2008; Nikolich-Žugich et al., 2012).  

Сигнификантно по-високите стойности на CD8+ позитивни клетки при 

групата на суплементираните животни (А) в сравнение са групата на младите 

контроли (CY), (p<0.05), демонстрира, че при възрастните животни това е 

устойчиво явление. Този факт се потвърждава и от липсата на различия между 

възрастните контроли (CО), и суплементираните животни (А). 

Съставът и качеството на популацията на зрелите лимфоцити е дълбоко 

засегнат от стареенето. Тези изменения обясняват функционалния спад на 

имунитета с възрастта. 

Увеличеният брой Т-клетки на имунологичната памет е вече добре описана 

характеристика на стареенето (Nikolich-Žugich et al., 2012). Тези клетки, гене-

рирани вследствие на първоначална среща с антиген, персистират дълго след като 

първопричината е била преодоляна и осигуряват сигурен източник на ефектори, 

които могат да реагират бързо при нова среща с антигена. Излагането на 

множество патогени във времето води до богат имунен репертоар, включващ 

увеличена популация на защитните клетки на имунологичната памет. Въпреки 

това хроничната стимулация с персистираща вирусна инфекция, като цито-

мегаловирус например, може да изтощи популацията от наивни Т-клетки и да 

доведе до експанзия на олигоклонални клетки на имунологичната памет. Смята 

се, че този феномен е основния фактор, водещ до натрупването на CD8+ клетки 

на имунологичната памет при възрастни индивиди (Nikolich-Žugich et al., 2012), 

макар че може да се прояви и антигеннезависима експанзия от CD8+ T-клетки 

(Clambey et al., 2008). 

Редица проучвания установяват, че употребата на полифеноли е свързана с 

пряка промяна в броя и диференциацията на специфични имунни клетки. 

Пероралното приложение при мъжки C3H/HeN-мишки на полифеноли, извлечени 

от плода на фурмата, води до увеличаване на Т-хелперите 1 (Th1), естествените 

убийци (NK), макрофагите и дендритните клетки (DCs) в пайеровите плаки и 

далака (Karasawa et al., 2011).  

В in vivo проучвания Epigallocatechin-3-gallate, установен в зеления чай и 

инжектиран в лабораторни инбредни щамове (BALB)/мишки, увеличава броя на 

функционалните Т-супресорни клетки в слезката, панкреасните лимфни възли и 

мезентериалните лимфни възли (Wong et al., 2011). 

В проучване при хора е установено, че броят на супресорните Т-клетки, 

характеризиращи се с фенотипа (CD4+ CD25+ Foxp3+) и участващи в имунния 

толеранс и автоимунния контрол, може да бъде увеличен с приложение на 

полифеноли (Boissier et al., 2009; Sakaguchi et al., 2010). 

Ултраструктурният анализ на субтипове на миши тимоцити е показал пет 

различни вида Т-клетки вътре в органа в специфични количествени взаимо-
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отношения. Двойноотрицателните тимоцити (CD4-8-) са най-незрелите Т-клетки 

в тимуса на мишки. Тази субпопулация представлява 5% от общата тимоцитна 

популация. Малките двойноположителни тимоцити (CD4+8+) са преоблада-

ващата субпопулация, достигаща нивото на 80% от тимоцитите. Големите 

двойноположителни тимоцити (CD4+8+) се разделят на два типа чрез контраста 

на хроматина в ядрото. Тези клетки представляват 10 – 15% от тимоцитната 

популация. CD4+ единичноположителните (SP) тимоцити (CD4+) съставляват 

10% от всички тимоцити. Субпопулацията на CD8 единичноположителните 

тимоцити (CD4-8+) представлява приблизително 5% от тимоцитите (Rezzani  

et al., 2008). 

Нашите данни показват, че суплементацията с АМ противодейства на 

възрастовообусловените изменения в тимуса, съхранявайки архитектониката на 

тимусния паренхим и довеждайки до редукция на съединителната тъкан в 

интерлобуларните септи. 

Сигнификантното повишаване на CD3+ и CD4+ тимоцити при суплемен-

тираните животни е израз на тимоцитостимулиращия ефект на АМ. Най-вероятно 

този ефект се дължи на антиоксидантните и стимулиращи пролиферацията 

свойства на богатата на полифеноли функционална напитка. 

2.4. Ефекти на суплементация със сокове от Aronia melanocarpa върху 

маркери за апоптоза и пролиферация в тимуса  

Апоптозата е естествен процес, характерен за тимуса. Чрез апоптоза се 

отстраняват тимоцитите, които не са преминали успешно позитивната и 

негативната селекция в процеса на своето „обучение“. По-големият брой нови 

подлежащи на обучение тимоцити би обусловил и по-висока степен на апоптоза в 

тимуса. Известно е, че само около 5% от новопроизведените млади тимоцити 

достигат до крайния етап на диференциация. Както в тимоцитите, така и в 

ретикуло-епителните клетки р53 е маркер за апоптоза. Нашите данни за 

интензивността на имунохистохимичната реакция за р53 в тимуса показаха, че 

при суплементираната група (A) различията не достигнаха сигнификантност 

спрямо възрастните контроли (СО), което свидетелства, че АМ не повлиява 

процеса на апоптоза в тимуса. 

В нашето изследване установихме повишаване на абсолютните стойности на 

интензивността на имунохистохимичната реакция за survivin в тимуса при 

суплементираната група (A), които обаче за периода на проучването не са 

достигнали сигнификантно изменение. 

Survivin е бифункционален протеин, принадлежащ към фамилията на 

инхибиторите на апоптозата. Той действа в няколко фази на клетъчния цикъл, 

както се демонстрира от неговото присъствие на много субклетъчни нива в 

пролифериращите клетки. Той инхибира апоптозата основно чрез вътрешния 

път, но също така регулира G2/M фазата на клетъчния цикъл чрез директно 

асоцииране с микротубулите на делителното вретено, повлиявайки по този 

начин пролиферацията и апоптозата. Ядреният survivin корелира с 

пролиферативния индекс, а цитоплазменият – с клетъчното оцеляване. В 

проучване се изказва предположение, че survivin позитивните клетки, 

установени в съединителнотъканните септи и в кората на тимуса, са активно 

делящи се прогениторни Т-лимфоцити (Jablonska-Mestanova et al., 2013). Тази 
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хипотеза се подкрепя и от други автори, които смятат, че survivin в тимуса играе 

роля не само в апоптозата, но е важен за зреенето и пролиферацията на  

Т-лимфоцитите. Резултатите от техните проучвания предполагат, че survivin не 

е есенциален за Т-клетъчната апоптоза, но е ключов за Т-клетъчното узряване и 

пролиферация, като survivin-медиираната хомеостатична експанзия е важен 

физиологичен процес в Т-клетъчното развитие (Xing et al., 2004). Според 

резултатите на други автори survivin се експресира във всички тимоцитни 

подкласове, като нивото на експресия е под еволюционен контрол. Неговата 

експресия е ниска при двойноотрицателните тимоцити, по-висока при 

двойноположителните и най-висока при късните двойноположителни тимоцити, 

тези с високо ниво на Т-клетъчен рецептор. Експресията на survivin при 

единичноположителните тимоцити спада и изчезва при периферните кръвни  

Т-лимфоцити (Kobayashia et al., 2002).  

Присъствието на survivin-позитивни клетки в субкапсуларните региони на 

тимуса, както и в съседство със съединителнотъканните септи между делчетата 

може да бъде индикатор за присъствието на прогениторни Т-клетки в тези зони 

(Khoury et al., 2009). 

В нашето изследвание установяваме наличие на имунореактивност за 

survivin в периферните зони на делчетата, основно субкапсуларно и в по-малка 

степен парасептално. Повишените абсолютни стойности на интензивността на 

имунореакцията за survivin съответстват на повишените CD3+ и CD4+ тимоцитен 

брой и са проява на тимоцитостимулиращия ефект на АМ. 

3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АОРТНА СТЕНА 

3.1. Влияние на суплементация със сокове от Aronia melanocarpa върху 

структурата на аортната стена 

Резултатите от нашето макроскопско изследване на аортната стена 

свидетелстват, че суплементацията със сок от AM допринася за съхранението на 

изгледа на вътрешната ѝ повърхност, изразяващо се с редуцирано количество 

фиброзни плаки и фокални херомагии, както и с наличието само на единични 

липидни петна и ивици при суплементираните животни. Тези находки съвпадат с 

резултатите на други автори, изследващи възрастовите изменения в аортната 

стена (Du et al., 2016), но в литературата липсват подобни данни при 

суплементация с AM. 

Стареенето се асоциира с фиброза на голям брой органи, включително 

аортата. Проучване на възрастовите изменения на аортната стена установява 

увеличено колагеново съдържание. Въпреки че еластиновото съдържание в 

аортите на по-възрастните хора е подобно на това при младите индивиди, 

относителният дял на еластина в сравнение с другите компоненти на между-

клетъчния матрикс намалява. Същото проучване показва, че диаметърът, 

луменалният периметър и дебелината на стената на гръдната аорта се увеличават 

с напредване на възрастта (Wheeler et. al., 2015). В друго проучване се докладва, 

че артериите от проводен тип стават ригидни с възрастта поради фрагментацията, 

разрушаването и заместването на еластина в техните стени с много по-твърдия 

колаген (Greenwald et al., 2007). Освен това и двата протеина стават ригидни 

поради кръстосано свързване и калцификация, като тези изменения се усилват от 
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уремия, хипергликемия и оксидативен стрес (Zarkovic et al., 2015). Модифици-

раният под влияние на глиоксидиращи агенти колаген е и в много по-голяма 

степен подложен на кръстосано свързване. Това довежда до акумулация на този 

AGE-модифициран колаген поради невъзможност да бъде разграден от 

колагеназата (Nowotny and Grune T., 2014). 

Нашите данни от морфометричното изследване на аортата потвърждават 

находките на други автори, че с напредване на възрастта дебелината на аортната 

стена сигнификантно се увеличава, и то основно поради удебеляване на tunica 

media, дължащо се на увеличено колагеново съдържание (Miller et al., 2007; 

Wheeler et al., 2015). Друго изследване на човешки аорти установява 

сигнификантно възрастовообусловено разширение на междумембранните 

пространства, като наличните кухини са частично запълнени с протеогликани 

(Fritze et al., 2012). 

Gliemann анализира механизмите на съдовото стареене. Според него 

образуването на реактивни кислородни видове в стената на съда е основен 

патофизиологичен етап, благоприятстващ артериалното стареене. В подкрепа на 

тази идея е доказаната корелацията между стареенето и показателите за 

оксидативно увреждане на протеини, липиди и нуклеинови киселини в съдовата 

стена. Възрастовообусловеният дисбаланс между про- и антиоксиданти активира 

специфични редоксчувствителни сигнални пътеки, стимулиращи пролиферацията 

на гладкомускулните клетки, извънклетъчното ремоделиране, и довежда в крайна 

сметка до увеличена дебелина на съдовата стена и ригидност (Gliemann et al., 

2016). В периода на напреднала възраст съдовите гладкомускулни клетки изпадат 

в състояние, при което синтезът на екстрацелуларен матрикс (ЕЦМ) е минимален, 

те осъществяват малка до липсваща пролиферация и са програмирани да 

разпознават увеличения хемодинамичен стрес като травма и съответно да 

осъществяват отговор като за заздравяване на рани, характеризиращ се с отлагане 

на специфичен ЕЦМ (Wagenseil et al., 2009). 

Нашите данни от Експеримент ІІ показват, че суплементацията довежда до 

сигнификантно увеличаване на дебелината на еластичните мембрани в tunica 

media на аортната стена при суплементираната с арония група в сравнение с тези 

на възрастните контроли, което е израз на противодействие на процеса на 

възрастовообусловена деградация на еластина. 

Данните от Експеримент ІІ показват, че при възрастните животни 

количеството на еластичните мембрани остава непроменено с възрастта, за сметка 

на влошеното им качество, което ясно се демонстрира чрез хистологичните 

оцветявания. От микрофотографиите са добре видими съхранената дебелина и 

плътност на еластичните мембрани при суплементираните животни. 

Нашите резултати са съпоставими с данните на други автори (Greenwald et 

al., 2007; Collins et al., 2014; Wheeler et al., 2015), сочещи, че броят еластични 

мембрани в аортната tunica media не се променя с възрастта.  

Редица проучвания се фокусират върху приложението на полифеноли за 

възстановяване на възрастовите изменения в съдовата стена. 

В изследване върху клетъчни култури се демонстрира, че добавянето на 

полифеноли при концентрация 10 ug·ml-1 към здрави съдови клетки усилва 

отлагането на зрели омрежени еластинови влакна. Това се случва главно поради 
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коацервация на секретирания тропоеластин и повишено производство на LOX 

(лизил оксидаза) от клетките в присъствието на полифеноли (Sinha et al., 2014). 

В проучване върху еласто-регенеративните свойства на полифенолите се 

доказва, че те работят по много начини за регенериране на омрежения еластин. 

Първо, те директно взаимодействат с мономерния тропоеластин, секретиран от 

клетките, ускорявайки коацервацията на еластина. Второ, увеличавайки 

производството на LOX от гладкомускулните клетки, позволяват кръстосано 

свързване на коацервирания еластин. Трето, те инхибират матриксните 

металопротеинази като ММР-2, намалявайки по този начин медиираното от 

ензима разграждане на еластина (Sinha et al., 2014). 

Данни от изследване на галектин-3 (Gal-3), свързващ b-галактозид от 

семейството лектини, потвърждават важната му роля в сърдечното и съдовото 

ремоделиране чрез способността му да стимулира отлагане на ЕЦМ и да усилва 

ефекта на ключови проинфламаторни молекули. Резултатите от изследването 

доказват, че Gal-3 блокадата с модифициран цитрусов пектин намалява 

експресията на възпалителни, фиброзни и остеогенни маркери в диференцирани 

клапни интерстициални клетки в аортни клапи при хора и плъхове (Sádaba et al., 

2016). В друго проучване се установява, че инхибирането на Gal-3 с модифициран 

цитрусов пектин (100 mg·kg-1 дневно) намалява нивата на Gal-3, на общия 

колаген, колаген I, трансформиращия и съединителнотъканния фактор на 

растежа, остеопонтина и моноцитния хемоатрактант протеин-1 в сърцето и 

аортата в модел на затлъстяване при плъхове, без промени в телесното тегло или 

кръвното налягане (Martínez-Martínez et al., 2016). Модифицираният цитрусов 

пектин според данните на Calvier довежда до обратно развитие на съдовите – 

хипертрофия, възпаление, фиброза и увеличени нива на експресия на Gal-3 в 

аортата при модел на хипертензия при плъхове (Calvier et al., 2013). 

Нарастващ брой литературни данни потвърждават, че намесите с продукти от 

растителен произход, като полифеноли и свързани с тях флавоноиди, могат да 

подобрят сърдечносъдовото здраве. В клетъчни култури на ендотелни клетки прило-

жението на полифеноли води до увеличаване на синтезата и излъчването на азотен 

оксид, който от своя страна редуцира артериалната ригидност (Pase et al., 2011). 

Изследване върху ефектите на флавоноидите на черния чай демонстрира 

обещаващи резултати по отношение понижение на ригидността на централните 

артерии. За разлика от черния чай кофеинът сигнификантно повишава степента 

на съдова ригидност при дозировки от 80 до 300 мг/ден при здрави индивиди (Pase 

et al., 2011). 

Slevin и сътр. обсъждат натрупаните доказателства, потвърждаващи, че 

компоненти от някои естествени лечебни продукти като екстракти от чесън, 

ресвератрол и зелен чай имат сигнификантни съдовопротектиращи ефекти чрез 

механизмите на понижаване на оксидативния стрес, снижаване на артериалното 

налягане, редукция на тромбоцитната агрегация, вазодилатация и потискане на 

абнормна ангиогенеза (Slevin et al., 2012). 

Трансресвератролът e полифенол и голям фитоалексин, който се извлича от 

виното. В последните години той е широко изследван поради своя изключително 

висок антиоксидантен и противовъзпалителен капацитет и потенциал да бъде 

използван за лечение на съдови заболявания, както и за профилактика и лечение 
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на атеросклерозата (Csiszar et al., 2011). Понастоящем той е едно от растителните 

средства с доказани антиоксидантни и противостареещи свойства. 

Едни от възможните механизми за възрастовото преструктуриране на 

съдовата стена са свързани с натрупването в тъканите на крайни продукти на 

напредналата гликация (AGEs). Това са вещества, съставени от аминогрупи на 

протеини и редуциращи захари. Началната фаза и фазата на разпространение на 

гликационния процес са придружени от производството на голямо количество 

свободни радикали, карбонилни видове и реактивни дикарбонилни видове, от 

които метилглиоксал (MG) е най-реактивен. В напредналата фаза производството 

на AGEs и взаимодействието между тях и техния рецептор RAGE също се считат 

за една от причините за хронични заболявания, оксидативен стрес и възпалителна 

реакция (Wu et al., 2005). 

Системата за детоксикация на всички клетки от метилглиоксал включва 

ензимите глиоксалаза 1 и 2 (GLO1 и GLO2), явяващи се ключови за регулацията 

на метилглиоксал формирането. Скорошни проучвания показват, че хесперидин, 

ресвератрол и тяхната комбинация могат да повишат експресията на GLO I тРНК 

в първична култура на човешки аортни ендотелни клетки и фибробласти. Освен 

това прилагането на хесперидин и ресвератрол заедно значително повишава 

активността на антиоксидантния ензим GSH (глутатион), чиято повишена 

концентрация от своя страна води до активирането на GLO I (Xue et al., 2016). 

Изследване на клетките на ендокринния панкреас при стари мишки 

демонстрира натрупване на AGEs основно в стените на кръвоносните съдове, 

съпроводено с натрупване на възпалителни маркери (Kehm et al., 2018). 

Широко проучване изследва ефектите на 10 вида флавоноиди върху произ-

водството на AGEs в началото, фазата на разпространение и в напреднала фаза на 

гликация. Резултатите показват, че лутеолин, кверцетин и рутин значително нама-

ляват производството на гликиран хемоглобин, HbAlc, в ранната фаза на гликация, 

с по-значими ефекти от инхибитора на AGEs аминогуанидин (Wu et al., 2005).  

In vitro експерименти потвърждават, че процианидин В2 на канелената кора 

има функция на улавяне на метилглиоксал, а процианидин В2 от гроздови семена, 

проявява инхибиторни свойства спрямо съдовата гладкомускулна клетъчна 

пролиферация, индуцирана от AGE (Cai et al., 2011).  

Флавоноидите могат да повлияят на AGE продукцията в различните фази на 

гликация. Те инхибират ROS продукцията по време на гликация, потискат 

формирането на Аmadori продуктите и последващата формация на дикарбонилни 

групи, детоксикират прекурсора метилглиоксал чрез глиоксалазната система, 

блокират взаимодействието на AGEs с техния рецептор RAGE и по този начин 

ограничават генерирането на ROS и възпалителни стимули (Khazaei et al., 2016; 

Wang et al., 2016; Yeh et al., 2017).  

Нашите находки показват забавяне на възрастовите изменения и съхраняване 

на структурата на еластичните мембрани в съдовата стена под влиянието на 

суплементацията със сок от Aronia melanocarpa. Механизмите на повлияване могат 

да бъдат свързани както с антиоксидантния, така и с противовъзпалителният ефект 

на богатият на полифеноли сок. Съхраняването на еластичните мембрани може да 

бъде обяснено и с повлияване на процесите на гликация, които се явяват ключов 

фактор във възрастовото ремоделиране на съдовата стена. 
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4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИПИДЕН ПРОФИЛ 

4.1. Ефекти на суплементация със сокове от Aronia melancarpa върху 

липиден профил и атерогенни индекси 

В нашето изследване възникването на възрастова дислипидемия при здрави 

плъхове на средна възраст се потвърждава убедително от сигнификантните 

разлики в стойностите на показателите от липидограмата при сравнение с младите 

животни. При Експеримент I това са стойностите на тоталния холестерол, LDL, 

индексът LDL/HDL и remnant-C. При Експеримент II сигнификантни различия 

между младите и възрастните животни се установиха при тоталния холестерол, 

HDL, индексът TC/HDL, non-HDL и remnant-C. 

Нашите резултати са в съответствие с данните на други автори, 

установяващи, че при възрастните плъхове настъпва дислипидемия. Доказан е 

фактът, че плазмените нива на общия холестерол и LDL се увеличават при 

нормално стареене, докато HDL намалява с възрастта (Valcheva-Kuzmanova et al., 

2007a, b; Skoczýnska et al., 2007; Liu et al., 2015). 

Потенциалните механизми на възрастовообусловените нарушения на липо-

протеиновия метаболизъм при хора и животни, които все още се изясняват, са 

свързани с изменения на чернодробния синусоидален ендотел, постпрандиалната 

липемия, инсулиновата резистентност, индуцирана от свободни мастни киселини, 

както и с изменения в растежния хормон, андрогените при мъжете и експресията 

и активността на пероксизомният пролифератор-активиран рецептор (PPAR) (Liu 

et al., 2015).  

На фона на спонтанните възрастови изменения в липидограмата суплемен-

тирането на животните със сок от AM ad libitum, приложено в Експеримент I, 

доведе до сигнификантно снижаване на тоталния холестерол и LDL, както и на 

проатерогенните LDL/HDL и remnant-C. 

При Експеримент II, където дозата на сока от AM беше 10 ml·kg-1, се 

наблюдаваше сигнификантно повлияване на параметрите на липидограмата 

(HDL, TC/HDL, LDL/HDL) при групата, суплементирана с обогатен с пектин сок 

от AM (A+P), което говори за взаимно потенциране на ефектите от сока от AM 

и пектина. 

Особено интересна находка в нашето изследване е повишаването на 

стойностите на HDL при групата, суплементирана със сок от AM с пектин (A+P). 

Това е ефект, който понастоящем е обект на интензивно научно търсене. Въпреки 

че HDL холестеролът е постоянен показател за риска от сърдечносъдови 

заболявания в епидемиологичните проучвания, наскоро беше поставен въпросът 

за използването на HDL холестерол като терапевтична цел. Но тъй като много от 

лекарствата, насочени към HDL, причиняват различни странични ефекти или не 

намаляват риска от сърдечносъдови заболявания активно се търсят алтернативи 

(Boden et al., 2012). 

Самоцелното повишаване на стойностите на HDL не е довело до добри 

резултати. В светлината на провалите на лекарства, повишаващи HDL холесте-

рола, като например високи дози ниацин и инхибитори на трансферния протеин 

на холестериловия естер за намаляване на сърдечносъдовите заболявания, 

промените в начина на живот или приложението на нелекарствени средства могат 

да се окажат по-ефективни подходи (Barter et al., 2007; Boden et al., 2011). 



56 
 

В експеримент с мишки се установява, че въвеждането на С3G антоцианинов 

метаболит чрез орална сонда (50 mg/kg телесно тегло) силно повишава серумните 

HDL холестерол и концентрациите на apoА-1 и намалява атеросклерозата. 

Антиатеросклеротични ефекти са докладвани също с антоцианиновия метаболит 

РСА, който не повлиява HDL холестерола или apoA-1, но подобрява in vivo 

обратния холестеролов транспорт. Установено е, че антоцианиновият метаболит 

С3G подобрява извеждането на клетъчния холестерол чрез потискане на 

експресията на microRNA 10b. Това потискане води до последващо увеличение на 

експресията на ABCA1/ABCG1 протеин за регулиране на обратния холестеролов 

транспорт и подобряване на атеросклерозата (Wang et al., 2012).  

В експериментален модел на диетичноиндуцирано затлъстяване при плъхове 

се доказва, че суплементацията с два полифенола – ресвератрол и кверцетин – 

довежда до сигнификантно снижаване на нивата на холестерола, триглицеридите 

и LDL, без обаче да се повлияват стойностите на HDL (Zhao et al., 2017). 

Нашите резултати показаха, че атерогенните индекси TC/HDL и LDL/HDL 

също сигнификантно се снижават в групата, суплементирана с AM и пектин 

(A+P), спрямо възрастните контроли (СО), (p<0.05). 

В нашето проучване за пръв път са изследвани здрави, спонтанно стареещи 

животни и се проследява естественото развитие на възрастовата дислипидемия.  

При експерименти със спонтанни или индуцирани хиперлипидемии ефектите 

на AM са по-демонстративни. Според данните на Valcheva-Kuzmanova и съавтори 

соковете от AM достоверно снижават диетично индуцираното повишаване на 

серумния тотален холестерол, LDL и триглицеридите, като този ефект се отдава на 

високото съдържание на полифеноли в соковете (Valcheva-Kuzmanova et al., 2007 а, 

b, c). Вероятни механизми за липидопонижаващите свойства на флавоноидите 

могат да са потискането на холестероловата абсорбция, както е установено за 

силимарина и чаените катехини, подобрен катаболизъм на липопротеините, богати 

на триглицериди, както е установено за цианидина, или увеличаване на жлъчния 

отток, жлъчния холестерол и жлъчните киселини, както е доказано за наргинина 

(Valcheva-Kuzmanova et al., 2007b). За кверцетина, флавоноид, наличен и в сок от 

AM, е установено, че проявява инхибиращ ефект спрямо ензимите, участващи в 

синтеза и естерификацията на холестерола (Valcheva-Kuzmanova et al., 2007c).  

Плодовете на AM ефективно повлияват липидния метаболизъм, както е 

документирано в много проучвания при животни и хора (Skoczyñska et al., 2007; 

Valcheva-Kuzmanova et al., 2007a,b,c; Kardum et al., 2014; Xie et al., 2017).  

В търсене на дълбоките механизми на липидопонижаващия ефект на АМ е 

установено, че екстрактът от AM намалява експресията на гени за синтез, 

захващане и излъчване на холестерол по доза-зависим начин при хора. Тези гени 

включват sterol regulatory element-binding protein 2 - SREBP-2, scavenger receptor 

class B Type 1 и ATP-binding cassette transporter A1. Екстрактът от AM показва 

намаляване на експресията на гените, участващи в метаболизма на липидите и 

сглобяването на липопротеините, които включват синтеза на мастни киселини и 

ацил-СоА оксидаза. Установява се сигнификантно увеличение на нивата на LDL 

рецепторите и съответно на клетъчното поемане на LDL, което означава, че 

холестеролът постъпва в клетката, разгражда се и се използва в процеси като 

мембранен синтез, производство на стероиди или на жлъчка (Kim et al., 2013). 
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В нашето проучване добавката на пектин към сок от АМ довежда до 

потенциране на ефекта върху липидния профил. За пръв път се изследва подобна 

комбинация от съставки, и то в хода на естествения възрастов процес при плъхове. 

Редица проучвания доказват липидопонижаващите свойства на пектина. В 

експеримент с приложение на пектин от различни източници при хора с 

лекостепенна хиперхолестеролемия в продължение на 4 седмици е доказан 

понижаващ холестерола ефект без повлияване на нивата на хомоцистеина и  

С-реактивния протеин (Brouns et al., 2012). Изследването на ефекта от пектин при 

apoE-/- мишки на високолипидна диета показва намаляване нивата на тоталния и 

LDL холестерол, а също редукция на атеросклеротичните съдови лезии (Chen et 

al., 2018). В експеримент с 90 – дневна суплементация на мишки с пектин се 

доказва намаляване на нивата на холестерола, LDL и триглицеридите в серума, 

нивата на малондиалдехид и възпалението в чернодробната тъкан, както и 

телесното тегло при хиперхолестеролемични животни. Липидопонижаващите 

ефекти на пектина се свързват с ролята му в екскрецията на жлъчните киселини и 

намаляването на тяхната чревна реабсорбция, с повишаването на вискозитета на 

чревното съдържимо, намаляване на абсорбцията на мазнини и вероятна промяна 

в активността на смилателните ензими (Paim et al., 2017). 

Резултатите от нашето проучване убедително показват, че Aronia melanocarpa, 

самостоятелно или в комбинация с пектин, представлява потенциално средство 

както за профилактика, така и като допълваща лекарствата функционална храна 

при коригиране на дислипидемиите.  

5. ЕФЕКТИ НА СУПЛЕМЕНТАЦИЯТА ВЪРХУ НИВОТО НА ИНТЕРЛЕВКИН 2 
В нашето изследване установихме повишаване на серумното ниво на 

цитокин IL-2 при двете суплементирани групи (A) и (A+Р) спрямо възрастните 

контроли (CO), без обаче различията да достигат сигнификантност. Той беше 

изследван в ролята на функционален маркер за активността на CD4+ тимоцитите. 

Покачването на нивото на IL-2, макар и несигнификантно, е в съответствие с 

повишения от суплементацията CD4+ тимоцитен брой. 
IL-2 има широк спектър от действия, включително способността да повиша-

ва цитолитичната активност на естествените клетки убийци (NK) и на Т-клетките, 
да увеличава продукцията на имуноглобулини от активирани В-клетки, да 
поддържа хомеостатичната пролиферация на регулаторните Т-клетки, да 
индуцира ефекторна Т-клетъчна диференциация, както и да повлиява Т-клетките 
на имунологичната памет, ефекторните Т-клетки и моноцитите. Производството 
на IL-2 при бозайници е строго регулирано и до голяма степен е ограничено до 
активираните CD4+ Т-клетки. Други популации от клетки, включително 
активирани CD8+ Т-клетки, NK клетки, дендритни клетки и мастоцити също 
секретират IL-2, макар и на много по-ниски нива от активираните CD4+ Т-клетки 
(Wang et al., 2018). В нашето проучване IL-2 беше подбран като допълващ 
морфологичните функционален маркер на измененията в популацията на 
активираните CD4+ клетки под влияние на суплементацията, който потвърди 
морфологичните находки от CD4+ тимоцитния брой.  
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VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В обобщение, суплементацията със сокове от АМ в дозировка 10 ml·kg-1 и ad 

libitum не довежда до сигнификантни изменения в телесното тегло и индекса на 

телесна маса при плъхове на средна възраст. 

Суплементацията със сокове от Aronia melanocarpa не се отразява на 

органометричните тимусни параметри при експерименталните животни. 

Нашите резултати показаха, че суплементацията със сокове от Aronia 

melanocarpa довежда до забавяне на възрастовообусловените изменения в структу-

рата на тимусния паренхим, проявено чрез съхранена архитектоника на тимусните 

делчета и редуцирано количество съединителна тъкан в интерлобуларните септи. 

Тимоцитостимулиращият ефект на Aronia melanocarpa се доказа с повишената 

численост на CD3+ и CD4+ Т-лимфоцитните субпопулации в тимусната кора. 

Сигнификантната редукция паралелно на колагенната съединителна тъкан, 

мастоцитния и макрофагеалния брой в интерлобуларните септи е израз на 

съхраняване на структурата на тимусната строма.  

Данните от нашето проучване свидетелстват, че Aronia melanocarpa прите-
жава вазопротективен ефект. Той се проявява в съхранението на нормалната 
структура на съдовата стена, демонстрирано чрез изгледа на вътрешната повърх-
ност на гръдната аорта и хистологичното изследване на стената й. Дебелината на 
еластичните мембрани, която е сигнификантно по-голяма при суплементираните 
животни, свидетелства за противодействие на процеса на възрастовообусловено 
съдово ремоделиране. 

Aronia melanocarpa проявява отчетлив липидопонижаващ и антиатерогенен 
ефект, като в зависимост от дозата се повлияват различни параметри от 
липидограмата. Приложението на сока от АМ ad libitum довежда до сигнификантно 
понижение на стойностите на серумния тотален холестерол и LDL, както и на 
атерогенния LDL/HDL индекс в сравнение с възрастните контроли. При дозировка 
10 ml·kg-1 на обогатен с 1% пектин сок от АМ се наблюдава сигнификантно 
повишение спрямо възрастните контроли на HDL, паралелно с понижаване на 
стойностите на атерогенните индекси TC/HDL и LDL/HDL, което е трудно пости-
жимо с наличните до момента медикаментозни средства. Този факт свидетелства 
за взаимно потенциране на ефектите от сока от Aronia melanocarpa и пектина. 

Възникването на възрастова дислипидемия при здрави, спонтанно стареещи 
плъхове на средна възраст се потвърждава убедително от сигнификантните разлики 
в стойностите на показателите от липидограмата при сравнение с млади животни. 
При Експеримент I това са стойностите на тоталния холестерол, LDL, индексът 
LDL/HDL и remnant-C. При Експеримент II сигнификантни различия между 
младите и възрастни животни се установяват при тоталния холестерол, HDL, 
индексът TC/HDL, non-HDL и remnant-C. 

В своята цялост нашите резултати свидетелстват за противодействието на 
соковете от АМ на възрастовите промени в няколко насоки – измененията в тимуса, 
в съединителната тъкан и възрастовите изменения в липидограмата. Установените 
от нас морфологични аспекти на противостареещите влияния на соковете от АМ 
биха могли да бъдат основание за препоръчването им като средство за профи-
лактика на възрастовообусловените промени в организма и да допринесат за 
остаряване в добро здраве.  
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VІІ. ИЗВОДИ 

1. Соковете от AM, прилагани в доза 10 ml·kg-1, не повлияват сомато-

метричните параметри и индекса на телесна маса при суплементираните 

плъхове. При прием на сок ad libitum суплементацията води до 

сигнификантно повишаване на телесното тегло, без да се достига до 

затлъстяване. 

2. Суплементацията със сокове от AM в доза 10 ml·kg-1 забавя възрасто-

вообусловените изменения в хистологичната структура на тимуса, 

изразяващо се със съхраняване на архитектониката в строежа на делчетата и 

редукция на стромалните елементи – мастоцити, макрофаги и количество 

съединителна тъкан в интерлобуларните септи.  

3. Суплементирането на възрастни плъхове със сокове от AM в доза 10 ml·kg-1 

предизвиква повишаване на тимоцитния брой в CD3+ и CD4+ Т-лимфо-

цитните субпопулации в тимуса. 

4. Соковете от Aronia melanocarpа в доза 10 ml·kg-1 забавят възрастово-

обусловеното преструктуриране на аортната стена, изразяващо се в 

съхраняване дебелината на еластичните мембрани в tunica media. 

5. Суплементацията със сокове от AM в доза 10 ml·kg-1 оптимизира липидния 

профил чрез сигнификантно снижаване на TC, LDL и индекса LDL/HDL при 

дозировка ad libitum. 

6. Приложението на сок от АМ, обогатен с 1% пектин в доза 10 ml·kg-1, 

предизвиква повишаване стойностите на HDL холестерола и понижаване на 

атерогенните индекси TC/HDL и LDL/HDL. Обогатяването на сока от Aronia 

melanocarpa с 1% пектин потенцира неговите липидопонижаващи и 

антиатерогенни свойства. 

Обобщени, тези данни свидетелстват за ефект на противодействие на 

соковете от АМ срещу възрастовите процеси в няколко аспекта – измененията в 

тимоцитните субпопулации, промените на съединителната тъкан в тимуса и 

аортата и повлияването на липидния профил. 
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VІІІ. ПРИНОСИ 

ПРИНОСИ С НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР 
 

1. Доказан е тимоцитостимулиращият ефект на АМ в доза 10 ml·kg-1 спрямо 

популациите на CD3+ и CD4+ Т-лимфоцитите в тимуса. 

2. Оригинален е фактът, че посредством суплементация със сокове от Aronia 

melanocarpa се повлиява възрастовообусловеното преструктуриране на 

тимусната строма.  

3. За пръв път се доказва вазопротективния ефект на АМ в доза 10 ml·kg-1 чрез 

съхранение на дебелината на еластичните мембрани в аортната tunica media.  

4. Доказан е антиатерогенният и липидопонижаващ ефект на сок от АМ, 

обогатен с пектин в доза 10 ml·kg-1. Установено е повишаване на серумните 

нива на HDL холестерола след прием на сок от АМ обогатен с пектин в доза 

10 ml·kg-1. 

ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 
 

1. Чрез сравняване на млади с възрастни контроли на опитни животни е 

потвърдена спонтанната възрастова дислипидемия, характерна за човек и 

плъх. 

2. Потвърден е липидопонижаващият ефект на сок от 100% AM в доза 10 ml·kg-1 

и приложен ad libitum. 

3. Получените данни потвърждават възрастовообусловените изменения в 

съединителната тъкан и допринасят за възможността те да бъдат повлиявани 

чрез приложение на различни функционални храни 
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XI. SUMMARY 

The present dissertation is an experimental study of the morphological aspects of the 

Аronia melanocarpa effect on age-related alterations in the thymus and aorta of rats. 

Two experiments were carried out in the course of 3 months involving male rats, which 

were supplemented with 10 ml/kg Аronia melanocarpa juice in one of the experiments 

and received the juice ad libitum in the other. The two control groups consisted of  

2-months-old and 12-months-old rats maintained on a standard diet and tap water. The 

supplemented groups of 12-months-old rats received 100% aronia juice and aronia juice 

enriched with 1% pectin dissolved in the drinking water. At the end of the experimental 

period the alterations in the thymus and thoracic aorta were investigated using 

histological, histochemical and immunohistochemical methods, as well as 

morphometric analysis software. Somatometric parameters of the animals were also 

investigated, as well as IL-2 and lipid serum levels. The data were analyzed statistically 

by means of t-test and ANOVA. The supplementation did not influence rat somatometric 

indices, as well as thymic organometric indices. Aronia melanocarpa administration 

resulted in retardation of the age-related alterations in the thymic parenchymal structure, 

which was manifested by the preserved structure of the thymic lobules and the reduced 

amount of connective tissue in the interlobular septa. The thymus-stimulatory effect of 

Aronia melanocarpa was proven by the increased number of CD3+ and CD4+ Т-

lympnocyte subpopulations in the thymic cortex. Parallel to the reduction in the collagen 

connective tissue, a significant reduction was observed in the number of mastocytes and 

macrophages in the thymic interlobular septa, which is a manifestation of the preserved 

structure of thymic stroma. The vasoprotective effect of Aronia melanocarpa occurred 

as preservation of the normal structure of the vascular wall demonstrated by the 

appearance of the internal surface of the thoracic aorta. The significantly greater 

thickness of the aortic tunica media elastic membranes in the supplemented animals 

demonstrated counteraction to the process of age-related vascular remodelling. Aronia 

melanocarpa had a lipid-reducing and anti-atherogenic effect, with different lipidogram 

parameters being influenced depending on the dose. The ad libitum administration of 

aronia juice led to significant reduction in serum total and LDL cholesterol values, as 

well as the atherogenic LDL/HDL index, when compared to the values observed in the 

adult controls. Aronia juice enriched with 1% pectin and applied at a dose of 10 ml kg-1 

resulted in a significant increase in HDL, with a simultaneous reduction in the values of 

TC/HDL and LDL/HDL atherogenic indices, which is difficult to achieve with the 

medications available at present. This fact demonstrates mutual potentiation of the 

effects of Aronia melanocarpa juice and pectin. 

In conclusion, these data demonstrate a counteraction effect of the Aronia melanocarpa 

juice on the age-related processes in several aspects – changes in the thymocyte 

subpopulations, alterations in the connective tissue of thymus and aorta and favorable 

influence on the lipid profile. The morphological aspects found regarding the anti-aging 

influence of different types of Aronia melanocarpa juice could give us ground to 

recommend them as a means of prophylaxis against age-related alterations in the body 

contributing to ageing in good health.  
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