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Използвани съкращения на български език 

ИР – инсулинова резистентност  

НСПВС – нестероидни противовъзпалителни средства 

АОА – антиоксидантна активност 

АО – антиоксидант 

ПКК – пълна кръвна картина 

иРНК – информационна рибонуклеинова киселина 

ДИ – дискриминационен индекс 

ГАМК – гама-амино маслена киселина 

ЦНС – централна нервна система 

Използвани съкращения на английски език 

HPLC - високо ефективна течна хроматография, in vitro метод за определяне на биологично 

активни вещества 

AAPH - 2,2-азобис (2-амидинопропан) дихидрохлорид 

ORAC - Капацитет на абсорбция на кислородни радикали; ; тест за определяне на 

антиоксидантна активност 

HORAC – Капацитет за отдаване на хидроксилни радикали; ; тест за определяне на 

антиоксидантна активност 

RBC – еритроцити 

WBC – левкоцити 

ASAT – аспартат аминотрансфераза 

ALAT – аланин аминотранфераза 

PLT – тромбоцити 

HCT – хематокрит 

MCV – среден обем на еритроцитите 

HGB – хемоглобин 

IL-1 β – интерлевкин 1β  

IL-6 – интерлевкин 6 

TNF-α – тумор некрозис фактор алфа 

DI – дискриминационен индекс 

S. montana – Satureja montana, балканска чубрица 

СОХ 2 –циклооксигеназа 2  
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Въведение  

По данни на световната здравна организация към 2019 около 4% от световното население 

страда от тревожно разстройство. (WHO_2019-202) В съответствие с единадесетата 

международна класификация на болестите, която е в сила от 2019г., към тази група 

психиатрични нарушения се включват генерализирано, паническо, епизодично пароксизмално 

и социално-тревожно разстройства, различните видове фобии, както и тревожните 

разстройства, свързани с раздяла, уточнените и неуточнени такива, при които тревожността е 

симптом. (ICD_11) Честота на тази група психиатрични нарушения се е увеличила с над 25% 

за последните две години като последица от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея 

ограничения. (Taquet M et al_2021) Същевременно тревожните разстройства често остават не 

диагностицирани. (Pitman a et al_2018) 

Тревожността се свързва с повишен риск от развитието и клиничното протичане на соматични 

заболявания. (Strohle A et al_2018, Connor A et al_2016) Наблюдава се корелация между това 

психиатрично разстройство и усложненията на сърдечно-съдовите заболявания. (Connor A et 

al_2016) Пациенти с инсулинова резистентност (ИР) и тревожност е по-вероятно да развият 

диабет тип 2, а коморбидността между тези две заболявания увеличава вероятността от 

летален изход. (Jiang L et al_2020, Naicker K et al_2017) 

Епидемиологичните данни за разпространението на депресията са близки до тези, касаещи 

тревожните разстройства. (GHDx) Депресивното разстройство намалява качеството на живот. 

(Malhi GS et al_2018) Заболяването обикновено има епизодичен характер, но е непредвидимо 

по отношение на брой и продължителност на епизодите, както и ефективност на лечението. 

Възстановяването е продължително със значителен риск от рецидив. (Malhi GS et al_2018)  

Подобно на тревожността депресията е независим рисков фактор за диабет, сърдечно-съдови 

и хронични респираторни заболявания, артрит. (Steffen A et al_2020) При съществуващо 

соматично разстройство коморбидността с депресия влошава протичането, увеличава 

функционалните увреждания, медицинските разходи и леталитета. (Greenberg PE et al_2015, 

Josephson GB et al_2017, Sartorius N_2018, Martini L et al_2018)  

Всяко от двете психиатрични заболявания, описани по-горе, е свързано с увеличен риск от 

развитие на други психични нарушения. (Strohle A et al_2018, Steffen A et al_2020ev) 

Тревожността се свързва с повишен риск от проява на съпътстващо друго тревожно 

разстройство или депресия. (Strohle A et al_2018) Последната от своя страна се асоциира с 

невротичните, соматоморфни и личностни разстройства, тези на злоупотреба с вещества и 
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поведенческите синдроми. Коморбидността се увеличава с тежестта на депресията. (Steffen A 

et al_2020ev) 

Хроничната болка е сред най-честите и последващи заболявания в Съединените щати и по 

света и е една от водещите причини за страдание и увреждане. (Dahlhamer J et al_2018, Treede 

RD et al_2019) Дефинира се като болка, която продължава най-малко 3 месеца, което я 

различава от острата. Честотата й във възрастовата група на и над 65-годишна възраст е 

значителна. Хроничната болка е причина за страдание, социална изолация, увреждане, по-

големи разходи и тежест за системите на здравеопазване. (Domenichiello AF et al_2019) 

Хроничната болка включва няколко клинично значими групи състояния: (1) хронична 

първична болка; (2) хронична болка, свързана с малигнени заболявания; (3) хронична 

постхирургична или посттравматична болка; (4) хронична невропатична болка; (5) хронично 

вторично главоболие или орофациална болка; (6) хронична вторична висцерална болка; и (7) 

хронична вторична мускулно-скелетна болка. (Treede RD et al_2019) Тя е рисков фактор за 

преждевременна смърт, ускорен когнитивен спад и депресия, особено ако е свързана с 

ограничаване на физическата активност. (Domenichiello AF et al_2019)  

Лечението на тревожните разстройства и депресията включва използването на антидепресанти 

и анксиолитици, което е свързано със значителен брой странични ефекти и зависимост. 

(Fedotova J et al_2017) Първа линия на лечение на тези две психиатрични разстройства заемат 

селективните серотонинови реъптейк инхибитори и селективните норадреналинови реъптейк 

инхибитори, които се характеризират с добра поносимост и профил на безопасност, но 

забавено начало на действие. (Fedotova J et al_2017) Групата на бензодиазепините, при която 

има висок риск от зависимост и злоупотреба, се използва като алтернатива в лечението на 

тревожността.  Ограничението за употреба на тези лекарствени продукти в терапията на 

тревожните разстройства и депресия определя необходимостта от търсени на нови 

алтернативи в терапевтичната схема на тези състояния. (Craske MG et al_2017, Fedotova J et 

al_2017) 

Терапията на хроничната болка е трудна и не напълно ефективна, особено при възрастни 

пациенти. (Domenichiello AF et al_2019, Vega E et al_2018) В тази възрастова група е увеличен 

рискът от полипрагмазия, настъпват променени във фармакокинетиката и фармакодинамиката 

на използваните лекарствени групи. В гериатричната популация се повишава рискът от 

нежелани лекарствени реакции. (Paeck T et al_2014, McLachlan AJ et al_2011) В лечението на 

хроничната болка се използват различни лекарствени продукти като антидепресанти, някои 

антиепилептици, антипсихотици, бензодиазепини, кортикостероиди, нестероидни 

противовъзпалителни (НСПВС), опиоиди. (NICE guideline_2021) Съществен терапевтичен 
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проблем представляват последните две групи поради сериозните нежелани реакции: сърдечно-

съдови, бъбречни, гастроинтестинални  при НСПВС; зависимост и опасност от свръхдозиране 

при опиоидите. (Dowell D_2021) 

Очертават се няколко проблема при лечението на хронична болка, депресия, тревожност. Това 

са възраст, полипрагмазия, увеличаване на нежеланите лекарствени реакции, коморбидност, 

влошено качество на живот, увеличаване на средствата за лечение на тези състояния.  

По данни на световната здравна организация 80% от световното население използва 

фитопрепарати (Tugume P et al_2019) като през 2019г. пазарният им дял е оценен на 

83милиарда щатски долара и се очаква ръст до US$550 милиарда през 2030г. (Herbal Medicine 

Market_2021)  

В последните години е наблюдаван засилен интерес от страна на фармацевтичната индустрия 

към компонентите с природен произход (Jakovljević M et al_2020), но независимо от това едва 

15% от растенията са химично и фармакологично проучени. (Krause J et al_2013) Тези от тях, 

съдържащи биологично активни вещества се определят като лечебни растения, чиято употреба 

може да има терапевтичен резултат или да доведе до нежелани реакции в зависимост от дозата. 

(Dzamic AM et al_2016) 

Едно от най-важните семейства лечебни растения е Устоцветни – Lamiaceae и се състои от над 

230 рода с повече от 7000 представителя (Zarshenas MM et al_2015), сред които мащерка, 

мента, маточина, риган, босилек, розмарин, градински чай, балканска чубрица. (Uritu CM et 

al_2018, Zawiślak G et al_2017, Jafari F et al_2016) Балканската чубрица, чието латинско 

наименование е Satureja montana, е един от най-активните във фармакологично отношение 

представители на семейството (Hudz N et al_2020) и е разпространена на Балканския 

полуостров и в България. (Beshkov St_2017, Šilic´ Cˇ_1979, World Checklis) В народната 

медицина е това лечебно растение се прилага за лечение на гастроинтестинални, уринарни и 

дихателни проблеми. (Benelli G et al_2017, Elgndi MA et al_2017, Jakovljević M et al_2020) 

Доказаните в научната литература фармакологични ефекти на Satureja montana са 

антиоксидантен, антибактериален, противовирусен, антипролиферативен. (Zeljkovic´ SC´ et 

al_2015, Elgndi MA et al_2017) Тези ефекти са тясно свързани с вида на използвания извлек и 

активните съединения в състава му. Две от тези активни съединения са розмаринова киселина 

и карвакрол. (Zekovic Z et al_2017, Serrano C et al_2011) Всяко от тези две фенолни съединения 

проявява противовирусни, антибактериални, антиоксидатни, антимутагенни, 

противовъзпалителни, анксиолитични ефекти. (Elufioye TO et al_2019, Ghasemzadeh Rahbardar 

M et al_2020a, Mohammedi Z_2017, Burt SA et al_2016, Lesjak M et al_2016, Rajput JD et al_2017) 
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Проучвания на антиоксидантна активност, състав на сух екстракт на S. montana, получен от 

области в България, на неговия антидепресивен, анксиолитичен, противовъзпалителен и 

аналгетичен ефект ще обогати знанията за сухия екстракт от балканска чубрица, ще 

подпомогне творческите търсения за създаването на лекарствен продукт или хранителна 

добавка от растителен произход. Предимствата на този лекарствен продукт ще бъдат в 

областта на лекарствената безопасност, поносимост, удачност и цена, оптимизиране на 

терапията на социално значими заболявания като депресия, диабет и други. Това определя 

дизайна на експерименталното проучване на сух екстракт от S. montana като цел на настояця 

дисертационен труд. В дизайна на експерименталното проучване на сух екстракт от S. montana 

са включени методи за изследване на аналгетично, противовъзпалително, антидепресивно, 

автксиолитично действие, остра и хронична токсичност с цел изследване на качествен, 

количествен състав и фармакологични ефекти на сух екстракт на балканска чубрица, както и 

сравняването им с тези, проявени от две от активните съединения в състава на Satureja montana 

– розмаринова киселина и карвакрол. 

  



 

11 
 

Цел и задачи 

Цел на настоящия дисертационен труд е да се стандартизира сух екстракт на Satureja montana 

и да се изследват неговите антиоксидантна активност in vitro, токсичност, аналгетичен, 

противовъзпалителен, анксиолитичен и антидепресивен ефект след перорално приложение на 

мъжки бели плъхове, порода Wistar. 

 

За осъществяване на целта са поставени следните задачи. 

1. Стандартизиране на сух екстракт от Satureja montana по съдържание на розмаринова 

киселина и карвакрол. 

2. In vitro определяне на антиоксидантна активност на сух екстракт от Satureja montana. 

3. Определяне на остра и хронична токсичност на сух екстракт от Satureja montana. 

4. Изследване ва аналгетичен ефект на сух екстракт от Satureja montana.  

5. Изследване на противовъзпалителен ефект на сух екстракт от Satureja montana.  

6. Изследване на ефекта на сух екстракт от Satureja montana върху серумните концентрации 

на проинфламаторните цитокини – TNF-a, IL-1b, IL-6 при модели на остър и хроничен стрес.  

7. Изследване на анксиолитичен ефект на сух екстракт от Satureja montana при модели на остър 

и хроничен стрес.  

8. Изследване на антидепресивен ефект на сух екстракт от Satureja montana при модели на 

остър и хроничен стрес.  

9. Изследване на ефекта на сух екстракт от Satureja montana върху теглото и биохимичните 

показатели – глюкоза, холестерол, триглицериди, пикочна киселина при модел на хроничен 

стрес. 
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Материал и методи 

1. Получаване на сух екстракт от Satureja montana 

Билката Satureja montana е закупена от верига аптеки 36.6, което гарантира спазването на 

изискванията на Европейската фармакопея 10.0 по отношение на събиране и изсушаване на 

листата. Закупеното количество,  което възлиза на 10кг, е придружено от сертификат, 

удостоверяващ, че то е от една партида, събрана изцяло и единствено от територията на 

Република България.  

Сухият екстракт от Satureja montana е получен чрез непрекъсната метанолно-водна (70:30) 

екстракция. В последствие е изсушен  в разпръсквателна сушилня при температура 40oC до 

пълното изпаряване на двата екстрактора по промишлена технология на фирма „Веселино“ 

ООД, гр Казанлък.  

2. Високо ефективна течна хроматография метод за определяне на розмаринова 

киселина, карвакрол и тимол и параметри за точността на метода  

За определяне на количествата на розмаринoва киселина и карвакрол в сухия екстракт от 

Satureja montana е използвана високо ефективна течнохроматографска (HPLC) система Varian 

ProStar 230 с детектор диодна матрица 335, колона Hitachi C18 AQ (250 mm × 4.6 mm, 5 μm), 

ацетонитрил и метанол (Sigma), както и тимол, карвакрол и розмаринова киселина (Sigma).  

За определянето на розмаринова киселина, тимол и карвакрол, характерни за Satureja montana, 

е използвана подвижна фаза вода с pH 3 (А) и органична фаза 40 ацетонитрил/ 60 метанол (В) 

в следния градиентен режим: 0-7 min 50А/50В; 7-14 min - 50А/50В – 20А/80В; 20-23 min 20А/80 

– 50А/50В. Веществата са детектирани при 275 nm и са идентифицирани освен по времената 

на задържане и чрез сравняване на абсорбционните им спректри с тези на стандартните 

вещества. Количественото определяне се прави чрез метода на стандартната права. 

Параметрите за точността на метода са линейност (r2), граница на откриване (LOD) и граница 

за определяне (LOQ) и точност (RSD (%)). За обработка на данните е използван софтуер Star 

Chromatography Workstation Version 6.30.  

3. Спектрофотометрично определяне на общи полифеноли и флавоноиди 

Определянията се извършват на спектрофотометър (CE-1020, Cambridge, UK). 

Общото количество полифеноли е определено по метода на Singleton and Rossi (Singleton V et 

al_1965) с помощта на реагент на Folin–Ciocalteu. За калибрационен стандарт е използвана 
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галова киселина, а резултатите се изразяват като милиграми еквивалент на галова киселина 

(GAE) в 100 g сух екстракт (mg GAE/100 g dw).  

Общото съдържание на флавоноиди е определено колориметрично с реактив AlCl3 по метода 

на Chang et al., (Chang C et al_2002). Резултатите са изчислени спрямо стандартна права на 

кверцетин дихидрат (10-200 mg/l) и се изразяват като милиграми еквивалент на кверцетин 

(QE) на 100 g сух екстракт (mg QE/100 g dw).  

4. In vitro антиоксидантна активност на сух екстракт на Satureja montana 

4.1. Oxygen Radical Absorbance Capacity  

Използван е методът, разработен от Ou et al., (Ou B et al_2001) с някои модификации. Чрез 

този метод се измерва способността на даден антиоксидант да неутрализира пероксидни 

радикали. Методът се основава на инхибирането в спада на флуоресценцията 

на флуоресцеин при окислението му в присъствие на антиоксидант. Като генератор на 

пероксидни радикали се използва термичното разлагане на 2,2-азобис (2-амидинопропан) 

дихидрохлорид (AAPH). Резултатите се изразяват в µmol еквиваленти Trolox в грам 

екстракт. Измерванията се извършват на FLUO star OPTIMA флуориметър (BMG LABTECH, 

Offenburg, Germany). Използвани са вълна на възбуждане 485 nm и вълна на 

излъчване 520 nm. 

4.2. Hyrdoxyl Radical Averting Capacity  

Методът е разработен от Ou et al., (Ou B et al_2002) и измерва комплексообразуващата 

способност на даден антиоксидант /АО/ в условия на реакция на Fenton, предизвикана от 

взаимодействие между Co ( II ) и Н2О2. Резултатите се изразяват в µmol еквиваленти галова 

киселина в грам екстракт. Измерванията се извършват на FLUOstar OPTIMA флуориметър 

(BMG LABTECH, Offenburg, Germany). Използвани са вълна на възбуждане 485 nm и вълна на 

излъчване 520 nm. 

4.3. Електрохимичен метод  

Определянето на антиоксидантна активност е осъществено по електрохимичен метод 

(Korotkova et al_2002). Методиката на експеримента се състои в снемане на волтамперограма 

на катодна електроредукция на кислорода с помощта на ”Анализатор АОА” (RU.C.31.113.A 

N28715), свързан с персонален компютър. Aнтиоксидантната активност на изследваните 

проби се оценява по кинетичен критерий K (μmol/l.min), който отразява количеството на 
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прореагиралите с пробата кислородни форми във времето, сравнени с антиоксидантната 

активност на Trolox. 

АOA = Kпроба / Kтролокс 

5. Приготвяне на разтворите 

Сухият екстракт на Satureja montana и розмариновата киселина се приготвят съответно като 

5% и 0,15% водни разтвори с дестилирана вода. Карвакрола се разтваря в зехтин до получаване 

на 5% маслен разтвор. Получените разтвори се прилагат per os с помощта на сонда в обем от 

0,5ml/100g b.w за дозата от 250mg/kg b.w. Satureja montana, 1ml/100g b.w за дозата 500mg/kg 

b.w. Satureja montana, розмаринова киселина и карвакрол.  

6. Лабораторни опити 

6.1. Токсичност 

6.1.1. Остра токсичност 

Използвани са 24 мъжки плъха порода Wistar с тегло 190г. Опитните животни са разделени в 

4 групи по 6 животни (n=6), получили еднократна доза 5, 10 и 15g/kg b.w. сух екстракт от 

Satureja montana и 5g/kg b.w розмаринова киселина. Отчита се преживяемостта и промени в 

поведението на 24-я час след приложението на изследваните вещества, които са перорално 

приложени с помощта на гастрална сонда. Показател за токсичност -  преживяемостта и 

промените в поведението на животните  на 24-и час. 

6.1.2. Хронична токсичност 

Използвани са 40 мъжки плъха порода Wistar с тегло 110гр, разделени в 5 групи (n =8). Две от 

групите са контролни и са третирани с дестилирана вода и зехтин 1ml/100g b.w. Останалите 3 

групи получават S. montana 500mg/kg b.w, розмаринова киселина 15 mg/kg b.w и карвакрол 

500 mg/kg b.w в обем 1ml/100g b.w. Третирането е ежедневно в продължение на 90 дни. В края 

на опита животните се декапитират под етерна наркоза. Взета е кръв за провеждане на 

хематологичen анализ - еритроцити (RBC), левкоцити (WBC), тромбоцити (PLT), хематокрит 

(HCT), среден обем на еритроцитите (MCV) и хемоглобин (HGB). Отделен е серум за 

биохимичен анализ – ASAT, ALAT, пикочна киселина, общ холестерол, триглицериди, 

глюкоза, йонизиран Ca2+. Взети са бъбрек, черен дроб и мозък за хистологичен анализ. 
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За изследване на хематологичните показатели е използван автоматичен хематологичен 

анализатор RT-7600Vet. Биохимичният анализ е извършен с помощта на автоматичен 

биохимичен анализатор Chemray 120vet и китове Biomaxima. 

Хистологичният анализ е изработен в Катедра по Анатомия, хистология и ембриология, 

Секция хистология към Медицински факултет при МУ Пловдив. Взетите органи за 

хистологично изследване се фиксират в 10% неутрално буфериран формалин, след което се 

включени в парафин и в последствие се оцветяват с хематоксилин-еозин. Готовите 

хистологични препарати се микроскопираха със светлинен микроскоп Olympus. 

6.2. Аналгетичен ефект 

6.2.1. Изследване на аналгетичен ефект след 14 дневно третиране със сух екстракт на S. 

montana, карвакрол, розмаринова киселина, дестилирана вода и зехтин   

Използвани са 56 мъжки плъха порода Wistar с тегло 110гр, разделени в 7 групи (n =8). Две от 

групите са негативни контроли и се третират per os в продължение на 14 дни с дестилирана 

вода и зехтин в обем 1ml/100g b.w. Позитивната контролна група получава еднократно per os 

в деня на опита Metamizole150mg/kg b.w. Останалите 4 групи се третират ежедневно per os с 

S. montana 250 mg/kg b.w и 500mg/kg b.w, розмаринова киселина 15 mg/kg b.w и карвакрол 500 

mg/kg b.w. Отчитането на аналгетичния ефект на тестваните субстанции се извършва на 15-я 

ден с помощта на апаратите Tailflick, Ugo Basile, Italy и Plantar test, Ugo Basile, Italy. 

6.2.1.1. Тест с отдръпване на опашката (Tail flick test) 

Използван е апарат Tailflick, Ugo Basile, Italy. Дисталният край на опашката на животното се 

поставя над инфрачервен източник на топлина с интензивност на лъчението е 80 mW/cm2. С 

цел превенция на тъканно увреждане максималното време на нагряване е ограничено до 15 

секунди. Тестът се провежда на 1-и, 2-и и 3-и час след третирането с тестваните субстанции. 

Апаратът автоматично отчита времето до отдръпване на опашката в секунди. Критерий за 

аналгетична активност е удължаване на времето до отдръпване на опашката, сравнено с 

контролите.  

6.2.1.2. Плантарен тест (Hargreaves’ method) 

Използван е апарат Plantar test, Ugo Basile, Italy. Всяко животно се поставя свободно подвижно 

в самостоятелна кутия от плексиглас. След период на аклиматизация източник на 

инфрачервена топлина с интензивност на лъчението 50 mW/cm2 се позиционира под една от 
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задните лапи на плъха. Видимата част от спектъра е блокирана от специален филтър. С цел 

превенция на тъканно увреждане максималното време на нагряване е ограничено до 30 

секунди. Тестът се провежда на 1-и, 2-и и 3-и час след третирането с тестваните субстанции. 

Апаратът автоматично отчита времето до отдръпване на лапата в секунди. Критерий за 

аналгетична активност е удължаване на времето до отдръпване на лапата, сравнено с 

контролите.  

6.2..2 Изследване на аналгетичен ефект след 30 дневно третиране със сух екстракт на S. 

montana, карвакрол, розмаринова киселина, дестилирана вода и зехтин   

Използвани са 56 мъжки плъха порода Wistar с тегло 110гр, разделени в 7 групи (n =8). 

Разпределението на животните е идентично с това, използвано в острия опит. Третирането на 

двете негативни контроли и четирите експериментални групи е в продължение на 30 дни. 

Позитивната контролна група получава еднократно per os в деня на опита Metamizole150mg/kg 

b.w. Отчитането на аналгетичния ефект се извършва на 31-я ден с помощта на апаратите 

Tailflick, Ugo Basile, Italy и Plantar test, Ugo Basile, Italy, описани в точка 6.2.1.  

6.3. Противовъзпалителен ефект 

6.3.1. Изследване на противовъзпалителен ефект след 14 дневно третиране със сух 

екстракт на S. montana, карвакрол, розмаринова киселина, дестилирана вода и зехтин   

Използвани са 56 мъжки плъха порода Wistar с тегло 110гр, разделени в 7 групи (n =8). Две от 

групите са негативни контроли и се третират per os в продължение на 14 дни с дестилирана 

вода и зехтин в обем 1ml/100g b.w. Позитивната контролна група получава еднократно 

интраперитонеално в деня на опита Diclofenac 25mg/kg b.w. Останалите 4 групи се третират 

ежедневно per os с S. montana 250 mg/kg b.w и 500mg/kg b.w, розмаринова киселина 15 mg/kg 

b.w и карвакрол 500 mg/kg b.w. На 15-я ден след прилагане на тестовите субстанции в задна 

дясна лапа се инжектира 0,1ml карагенан за индуциране на възпаление. Отчитането на 

възпалителния отговор и противовъзпалителния ефект на тестваните субстанции се извършва 

на с помощта на апарат – Плетизмометър, Ugo Basile, Italy. 

6.3.1.1. Тест плетизмометър 

Апаратът – Плетизмометър (Ugo Basile, Italy) измерва развиващия се оток на лапата, отчитайки 

обемът изместена вода. Първото измерване е непосредствено преди инжектирането с 

карагенан. Отчитането на ефекта се извършва на 2-и, 3-и, 4-и и 24-и час след индуцирането на 
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възпаление. Маркер за противовъзпалителен ефект е намаляване на отока на лапата спрямо 

контролната група.  

6.3.2 Изследване на противовъзпалителен ефект след 30 дневно третиране със сух 

екстракт на S. montana, карвакрол, розмаринова киселина, дестилирана вода и зехтин   

Използвани са 56 мъжки плъха порода Wistar с тегло 110гр, разделени в 7 групи (n =8). 

Разпределението на животните е идентично с това, използвано в острия опит. Третирането на 

двете негативни контроли и четирите експериментални групи е в продължение на 30 дни. 

Позитивната контролна група получава еднократно интраперитонеално в деня на опита 

Diclofenac 25mg/kg b.w. Отчитането на противовъзпалителния ефект се извършва на 31-я ден 

след индуциране на възпаление с карагенан с помощта на апарат Плетизмометър, Ugo Basile, 

Italy. Моделът и начина на отчитане на ефекта са описани в точка 6.3.1. 

6.4. Изследване нивата на цитокини при модели на стрес  

6.4.1. Определяне на нивата н цитокини при модел на остър студов стрес 

Използвани са 56 мъжки плъха порода Wistar с тегло 110гр, разделени в 7 групи (n =8). 

Опитните животни се третират ежедневно в продължение на 14 дни per os с помощта на сеонда 

с дестилирана вода 1ml/100g b.w, водни разтвори на двете дози сух екстракт S. montana 250 

mg/kg b.w и 500mg/kg b.w и розмаринова киселина 15 mg/kg b.w, зехтин 1ml/100g b.w и маслен 

разтвор на карвакрол 500 mg/kg b.w. Една от групите, третирана с дестилирана вода, е 

негативна контрола и не се подлага на стресовия фактор. Другите две контролни групи 

(позитивни контроли) и тестовите групи се поставят на 15-я ден за 60мин на ниска температура 

– 4oC. Един час след въздействието на стресовия фактор животните се декапитират под етерна 

наркоза. Получените проби се изпращат в Катедра Микробиология и имунология, 

Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив за определяне нивата на IL-1β, IL-6 и TNF-α чрез 

използване на ELISA метод с готови търговски китове (Invitrogen, ThermoFisher Scientific) при 

стриктно спазване на методичните указания на производителя. 

6.4.1.1. Принцип на ELISA метода 

За количествено изследване на цитокините разредените серуми от плъховете (1:2) за  IL-1β, 

IL-6 и TNFα, вътрешните контроли и стандартите на теста се накапват върху твърда фаза с 

моноклонални антитела срещу съответния цитокин. След инкубация и измиване се 

поставяпероксидазен конюгат (второ антивидово антитяло) за образуване на комплекс с 

цитокина. Следва второ промиване за отстраняване на несвързания конюгат. При прибавяне 
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на хромогенен субстрат за ензима настъпва цветна реакция, маркираща наличие на цитокини. 

Абсорбцията, която е пропорциална на цитокиновата концентрация, се измерва 

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

крива се определя концентрацията на всеки цитокин в pg/ml. 

6.4.2. Определяне на нивата н цитокини при модели на хроничен стрес 

Опитът е с продължителност 60 дни. Използвани са 56 мъжки плъха порода Wistar с тегло 

110гр, разделени в 7 групи (n =8). Разпределението на животните е идентично с това, 

използвано в острия опит. Двете позитивни контроли и 4-те експериментални групи в 

продължение на целия период на опита ежедневно се подлагат на различни стресови фактори 

– звуци на хищник – 2 серии по 15мин, оставяне 24 часа на светло, накланяне на клетката под 

45о за 3 часа, намокряне на талаша (200ml вода на 100g талаш) за 24 часа, лишаване от храна 

за 24 часа, лишаване от вода за 24 часа, поставяне на празна бутилка вода за 1 час. Стресовите 

фактори са прилагани в различен ден всяка седмица, за да се избегне привикване към тях. Един 

час след прилагане на последния стресов фактор животните се декапитират под етерна 

наркоза. Получените проби се изпращат в Катедра Микробиология и имунология, 

Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив за определяне нивата на IL-1β, IL-6 и TNF-α по 

методологията, описана в точка 6.4.1.  

6.5. Изследване на поведенчески реакции и разпознавателна памет за определяне на 

анксиолитичната активност  при  модели на остър и хроничен стрес  

6.5.1. При модел на остър студов стрес 

Използвани са 64 мъжки плъха порода Wistar с тегло 110гр, разделени в 8 групи (n =8). 

Опитните животни се третират ежедневно в продължение на 14 дни per os с помощта на сонда 

с дестилирана вода 1ml/100g b.w, водни разтвори на двете дози сух екстракт S. montana 250 

mg/kg b.w и 500mg/kg b.w и розмаринова киселина 15 mg/kg b.w, зехтин 1ml/100g b.w и маслен 

разтвор на карвакрол 500 mg/kg b.w. Една от групите, третирана с дестилирана вода, и една от 

групите, получавала зехтин, са негативни контроли и не се подлагат на стресовия фактор. 

Другите две контролни групи (позитивни контроли) и тестовите групи се поставят на 15-я ден 

за 60мин на ниска температура – 4oC. 15 минути след преустановяване на действието на 

стресовия фактор се преминава към отчитане на поведенческите реакции на животните за 

определяне на тревожност и влияние на острия стрес върху разпознавателната памет.  
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6.5.1.1. Повдигнат кръстосан лабиринт (elevated plus maze) 

Повдигнатият кръстосан лабиринт представлява апарат с две открити и две закрити 

кръстосани рамена на височина 50см от пода. Животните се поставят в центъра на лабиринта 

и се наблюдават в продължение на 5 минути като се отчитат следните показатели: престой и 

брой влизания в откритите рамена, престой и брой влизания в закритите рамена, общ брой 

влизания в откритите и закрити рамена, съотношение на броя влизания в откритите рамена 

към общия брой влизания. Критерии за намаляване на тревожността на животните е 

увеличаване на времето, прекарано в откритите рамена, увеличаване на броя влизания в 

откритите рамена, увеличаване на съотношението брой влизания в откритите рамена към 

общия брой влизания.  

6.5.1.2. Тест за социално взаимодействие (social interaction) 

За провеждане на теста за социално взаимодействие е използван апарат „открито поле“ – 

пластмасов куб с размери 60х60х40см. Тестът се провежда в един ден. Експерименталното 

животно се поставя в апарата за 5 минути за опознаване на обстановката. След изтичане на 

времето за аклиматизация в двата противоположни ъгъла на апарата се поставят две животни 

с еднакво тегло и маркировка в различен цвят – експерименталното животно и непознат субект 

(плъх от различна група от тази на тествания). Тестът е с продължителност 5 минути. Засича 

времето  в секунди, което е прекарано в опознаване на новия субект. Критерий за намаляване 

на тревожността е по-дългото време за изучаване на непознатото животно – близък контакт на 

двата субекта чрез душене и алогруминг (почистване на козината на непознатия субект).  

6.5.1.3. Тест за конфликт на Vogel (Vogel conflict test) 

Преди началото на опита животните са лишени от вода за 24часа. Експеримента се провежда 

в два последователни дни. Първият ден е тренировъчен – животните се поставят в апарата за 

3мин за опознаване на обстановката и откриване на шишето с вода. Отчитат се броя близвания 

в рамките на тренировъчната сесия. След приключване на тренировъчната сесия животните се 

оставят за още 24часа без вода. Вторият ден се провежда теста. Животните се поставят в 

апарата за 3мин. като на всеки 20 близвания животното получава по един шоков удар 0.5mA с 

продължителност 2сек. Критерий за намаляване на тревожността е увеличаване на броя на 

шоковите близвания. 

 

 



 

20 
 

6.5.1.4. Изследване на локомоторна активност 

Използва се апарат activity cage, който също представлява куб с размери 40х40х40см с 

разположени от външните страни сензори, отчитащи вертикалните и хоризонтални движения 

на животното.  Животното се поставя в центъра или близо до стените на апарата и се отчита 

хоризонталната и вертикална активност за 5мин. Критерий за намалена тревожност е 

повишената активност на животното (повишено изследване на новата среда).  

6.5.1.5. Тест за разпознавателна памет (new object recognition test) 

Тестът се провежда в три последователни дни. Първият и вторият ден са тренировъчни. 

Първият ден тестваният плъх се поставя в апарат „открито поле“ за 5 мин за опознаване на 

обстановката. Вторият ден в противоположните краища на апарата са поставени два 

идентични обекта, които плъха обследва за 10мин, след което се връща в клетката. На третия 

ден се провежда тестовата фаза, при която единия от вече познатите обекти се заменя с нов, 

различен по форма. Плъхът се оставя да изследва обектите в продължение на 3мин. Отчита се 

времето прекарано в обследване на всеки от обектите и общото време на изучаване. Показател 

за разпознавателната памет е дискриминационния индекс – DI: това е отношението между 

времето прекарано от животното в изучаване на новия обект отнесено към общото време 

прекарано в изучаване на двата обекта в тестовата сесия. Повишаването на DI е критерий за 

по-добра разпознавателна памет. 

6.5.2. При модел на хроничен стрес 

Опитът е с продължителност 60 дни. Използвани са 64 мъжки плъха порода Wistar с тегло 

110гр, разделени в 8 групи (n =8). Разпределението на животните е идентично с това, 

използвано в острия опит. Двете позитивни контроли и 4-те експериментални групи в 

продължение на целия период на опита ежедневно се подлагат на различни стресови фактори 

– звуци на хищник – 2 серии по 15мин, оставяне 24 часа на светло, накланяне на клетката под 

45о за 3 часа, намокряне на талаша (200ml вода на 100g талаш) за 24 часа, лишаване от храна 

за 24 часа, лишаване от вода за 24 часа, поставяне на празна бутилка вода за 1 час. Стресовите 

фактори са  прилагани в различен ден всяка седмица, за да се избегне привикване към тях. От 

61-я ден на опита се провеждат поведенчески тестове за отчитане на тревожността и 

повлияването на хроничния стрес върху разпознавателната памет. Тестовете и тяхното 

отчитане са описани в точка 6.5.1. 
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6.6. Изследване на поведенчески реакции за отчитане на антидепресивен ефект  при  

модели на остър и хроничен стрес 

6.6.1. При модел на остър студов стрес 

Използвани са 64 мъжки плъха порода Wistar с тегло 110гр, разделени в 8 групи (n =8). 

Опитните животни се третират ежедневно в продължение на 14 дни per os с помощта на сонда 

с дестилирана вода 1ml/100g b.w, водни разтвори на двете дози сух екстракт S. montana 250 

mg/kg b.w и 500mg/kg b.w и розмаринова киселина 15 mg/kg b.w, зехтин 1ml/100g b.w и маслен 

разтвор на карвакрол 500 mg/kg b.w. Една от групите, третирана с дестилирана вода, и една от 

групите, получавала зехтин, са негативни контроли и не се подлагат на стресовия фактор. 

Другите две контролни групи (позитивни контроли) и тестовите групи се поставят на 15-я ден 

за 60мин на ниска температура – 4oC. 15 минути след преустановяване на действието на 

стресовия фактор се преминава към отчитане на поведенческите реакции на животните за 

отчитане на проявите на депресивно поведение и антидепресивния ефект на използваните 

субстанции.  

6.6.1.1. Тест принудително плуване (forced swim test) 

Тестът се провежда в два последователни дни. Първият ден е тренировъчен. По време на 

подготвителната сесия всяко животно се поставя за 15 минути в широк 20cm и висок 35 cm, 

напълнен с вода с дълбочина 18 cm (t°=25°C),м след което се подсушава и се връща обратно в 

клетката. Тестът се провежда 24 часа след тренировъчната сесия. Животните отново се 

поставят в цилиндрите в продължение на 5мин. Засича се времето, в което плъхът не се опитва 

да избяга от цилиндъра (време на неподвижност Т0). Критерий за антидепресивен ефект е 

намаляването на Т0. 

6.6.2. При модел на хроничен стрес 

Опитът е с продължителност 60 дни. Използвани са 64 мъжки плъха порода Wistar с тегло 

110гр, разделени в 8 групи (n=8). Разпределението на животните е идентично с това, 

използвано в острия опит. Двете позитивни контроли и 4-те експериментални групи в 

продължение на целия период на опита ежедневно се подлагат на различни стресови фактори 

– звуци на хищник – 2 серии по 15мин, оставяне 24 часа на светло, накланяне на клетката под 

45о за 3 часа, намокряне на талаша (200ml вода на 100g талаш) за 24 часа, лишаване от храна 

за 24 часа, лишаване от вода за 24 часа, поставяне на празна бутилка вода за 1 час. Стресовите 

фактори са  прилагани в различен ден всяка седмица, за да се избегне привикване към тях. На 
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61-я ден се провежда теста за принудително плуване, описан в точка 6.6.1 за отчитане на 

проявите на депресивно поведение и антидепресивния ефект на използваните субстанции. 

6.7. Проследяване на теглото на опитните животни  и измерване на холестерол, глюкоза, 

триглицериди и пикочна киселина на животните при модел на хроничен стрес 

Опитът е с продължителност 60 дни. Използвани са 64 мъжки плъха порода Wistar с тегло 

110гр, разделени в 8 групи (n =8). Разпределението на животните и използваните стресови 

фактори са идентични на описаните в точка 6.6.2. Определяне на антидепресивен ефект при 

модел на хроничен стрес. На 61-я ден животните се декапитират под етерна наркоза. Взета е 

кръв, която в последствие е центрофугирана с цел отделяне на серум. Биохимичния анализ е 

извършен с помощта на автоматичен биохимичен анализатор Chemray 120vet и китове 

Biomaxima. За проследяване на теглото в началото на експеримента, както и всяка седмица, 

животните се претеглят на механична везна. Записват се данните за изходното тегло, темпа на 

наддаване и теглото им в края на опита. 

7. Статистически анализ  

Статистическата обработка на получените резултати се извършва със софтуер IBM SPSS 19.0. 

За определяне на разпределението се провежда тест на Kolmogorov-Smirnov. За всеки 

показател се определя средна аритметична стойност (mean), и стандартна грешка на средната 

аритметична (±SEM). Сравняването на резултатите се извършва с One Way ANOVA тест и 

Independent sample T test. За статистически значими се приемат резултати при уровен на 

значимост p<0,05. 
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Резултати и обсъждане  

1. Стандартизиране на сухия екстракт на Satureja montana по наличие на розмаринова 

киселина и карвакрол 

С цел валидране на HPLC метода са анализирани три серии стандартни разтвори на чистите 

вещества при посочените условия и е установено, че в избраните концентрационния интервали 

(5-40 µg/ml за розмариновата киселина и 2-20 µg/ml за карвакрол и тимол) съществува линейна 

зависимост между концентрация и площ на хроматографския пик.  

Разработеният метод е приложен за определяне на количествата на розмаринова киселина, 

карвакрол и тимол в сух екстракт на Satureja montana. Резултатите са представени на таблица 

1. На фигура 1 е показана хроматограма от сух екстракт на Satureja montana.  

Таблица 1.  Количества на розмаринова киселина, тимол и карвакрол екстрахирани от сух 

екстракт на Satureja montana в mg/g ± SD (n=3) 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Хроматограма от сух екстракт на Satureja montana. 

Стандартизирането на лекарствени продукти с растителен произход е първа и важна стъпка 

във фармакологичното им проучване. Лечебното растение Satureja montana  е добре познато 

със своя богат фенолен състав. (Oreopoulou A_et al_2019, Hudz N et al_2020) Тази група 

активни съединения имат полярен характер и се екстрахират с вода и/или алкохол(Oreopoulou 

A_et al_2019) Използването на два разтворителя, единият от които е вода, увеличава добива на 
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фенолни съединения. (Majekodunmi SO_2015) Всичко това е причина в настоящето проучване 

да бъде е избран методът на метанолно-водна екстракция. Последващото изсушаване на 

полученият екстракт с помощта на разпръсквателна сушилна е с цел получаване на 

лекарствена форма, удобна и безопасна за употреба. При този метод се постига по-добър 

контрол над морфологичните особености на частиците в сравнение с други методи на 

изсушаване, което е причина за приложението му. (Thampi A et al_2020) 

Независимо от наличието на проучвания върху качествения и количествен състав на Satureja 

montana в достъпната ни литература, провеждането на такъв анализ на получения в 

настоящето проучване екстракт е необходимо, тъй като видът и концентрацията на активните 

съединения варира в широки граници. (Hajdari A et al_2016, Vladić J et al_2020) Това налага 

стандартизирането на всеки фитопродукт по определени активни вещества преди по-

нататъшни изследвания или приложение. Полученият в настоящото проучване сух екстракт 

на Satureja montana е стандартизиран по наличието на розмаринова киселина и карвакрол като 

за целта е разработен и валидиран HPLC метод. Имайки предвид резултатите, представени в 

таблица 1 може да се направи заключението, че разработеният метод е точен (RSD = 1.2÷6.56 

%), прецизен и достатъчно чувствителен за определяне на розмаринова киселина, карвакрол и 

тимол. 

Наличието на розмаринова киселина в изследвания от нас сух екстракт на Satureja montana е 

в съответствие с резултатите на други изследователски екипи. (Hudz N et al_2020, Gomes F et 

al_2020) По-високата концентрация на активното съединение най-вероятно се дължи на 

разликите в климатичните фактори, при които са се развивали растенията. Карвакролът е 

неполярно съединение, което се открива предимно в етеричното масло на Satureja montana. 

(Oreopoulou A_et al_2019, Vitanza L et al_2018) Наличието на това активно съединение в 

изследвания екстракт вероятно се дължи на значителната термоустойчивост и умерената 

разтворимост на карвакрола в алкохол, независимо от използвания екстракционен метод и 

неполярния характер на съединението. (PubChem_b) 

2. Количествено определяне на общи полифеноли и флавоноиди 

Количеството на общи полифеноли и флавоноиди, измерени в използвания в настоящото 

проучване сух екстракт от Satureja montana е представено на таблица 2. 

Таблица 2. Общо съдържание на полифеноли и флавоноиди на сух екстракт от Satureja 

montana 
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Общо 

съдържание на полифеноли, 

mg/100g 

Общо съдържание на флавоноиди 

mg/100g 

32532.2 ± 497.8 1636.0 ± 16.0 

Дори да бъдат определени много индивидуални съединения, в един екстракт не може да бъде 

обхваната цялата гама от полифенолни съединения, които допринасят за антиоксидантната 

активност. (Badalica-Petrescu M et al_2014) По тази причина се определя общото полифенолно 

съдържание, в което се включват вещества от групите на флаваноиди, флавони, антицианиди, 

танини, свободни фенолни киселини и други. 

Общото фенолно съдържание в анализирания в настоящото проучване екстракт е по-голямо 

от това, измерено от други автори в достъпната ни литература, докато това на флаваноидите е 

по-ниско. (Zeljkovic´ SC´ et al_2015, Caprioli G et al_2019, Hajdari A et al_2016) Тези резултати 

могат да бъдат обяснени с разликите в климатичните фактори, при които са се развивали 

растенията, анализирани в отделните проучвания. 

3. In vitro антиоксидантна активност на сух екстракт от Satureja montana 

Нарасналия научен интерес и необходимостта от откриването на молекули и лекарствени 

средства, проявяващи антиоксидантна активност, са причина за разработването на голям брой 

методи за нейното измерване. (Prior RL_2015) Основавайки се на препоръките, изказани в 

достъпната ни литература, in vitro антиоксидантната активност на дадено вещество/ молекула 

да бъде изследвана по повече от един in vitro метод в настоящото проучване са избрани ORAC, 

HORAC и електрохимичен анализ за определяне на способността на сухия екстракт на Satureja 

montana да неутрализира свободните радикали. (López-Cobo A et al_2015, Alam MN et al_2013) 

Използваните в настоящето проучване in vitro анализи са избрани поради тяхната прецизност. 

(Danet AF_2021) 

Сухият екстракт на Satureja montana проявява in vitro антиоксидантна активност и при трите 

използвани метода за определяне на този показател. Резултатите са представени на таблица 3. 

Таблица 3. In vitro антиоксидантна активност на сух екстракт на Satureja montana 

ORAC, 

µmol TE/g 

HORAC, 

µmol GAE/g 

АOA = Kпроба / Kтролокс 

16.236/0.634 

8529.3 ± 159.0 2114.4 ± 17.6 25.6 



 

26 
 

Единствено екипът на Moreira SA прилага ORAC метода, използван и в настоящето проучване. 

(Moreira SA et al_2020) In vitro антиоксидантната активност на анализираният от нас екстракт 

е по-ниска от тази, измерена от Moreira SA. (Moreira SA et al_2020) Това най-вероятно се дължи 

на различията в съставa на използваните в двете проучвания екстракти. Съпоставяне на 

резултатите, получени при другите два in vitro метода, с тези от достъпната ни литература е 

невъзможно поради различните анализи, приложени от отделните изследователски екипи. 

(Zeljkovic´ SC´ et al_2015) Установената in vitro антиоксидантна активност на използвания в 

настоящето проучване екстракт на Satureja montana най-вероятно се дължи на розмариновата 

киселина и карвакрола, намерени в състава му. Антиоксидантният ефект на карвакрол е по-

слаб от този на други фенолни съединения (Yildiz S et al_2020), поради което можем да 

предположим, че основен носител на тази активност на екстракта е розмариновата киселина. 

Тази хипотеза се подкрепя и от количественото съотношение на двете фенолни съединения в 

състава на сух екстракт на Satureja montana. 

4. Лабораторни опити 

4.1. Токсичност 

4.1.1 Остра токсичност 

На 24-я час след пероралното приложение на сух екстракт от Satureja montana в трите 

експериментални дози - 5 g/kg b.w., 10 g/kg b.w. и 15 g/kg b.w. и розмаринова киселина 5 g/kg 

b.w. не се наблюдават промени в поведението на експерименталните животни. 

Преживяемостта е 100% във всяка една от групите. Липсата на промяна в поведението на 

животните и леталитет в такива високи дози дава основание сухият екстракт на Satureja 

montana и розмариновата киселина да се приемат за нетоксични. В подкрепа на този извод е 

заключението на Clark & Clark, че молекули, които не проявяват токсичност в доза от 1g/kg 

b.w могат да се считат за нетоксични. (Clarke ML et al_1967) 

Изследване на острата токсичност на карвакрол не е проведено, тъй като в достъпната ни 

литература бяха открити данни за неговата LD50 при плъхове, която е изчислена на 810mg/kg 

b.w. (Ghorani V et al_2021) 
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4.1.2 Хронична токсичност 

4.1.2.1. Анализ на хематологични показатели на опитни животни 

Растителните екстракти се характеризират с добър профил на безопасност. (Savage K et 

al_2018) Независимо от това изследването на хронична токсичност на всяка нов лекарствен 

продукт, включително тези с природен произход е необходим и важен етап от 

фармакологичното им проучване. (Ekor M_2014) 

Изследването на пълната кръвна картина (ПКК) не показва признаци на хемотоксичност, Не 

са регистрирани сигнификантни разлики в броя на левкоцити (WBC) и еритроцити (RBC) и в 

стойностите на хемоглобин (HGB), среден обем на еритроцита (MCH) и хематокрит (HCT) при 

сравняването на групите, включени в проучването (р> 0,05 за всички показатели). 

Сигнификантно увеличение е установено в броя на тромбоцитите (PLT) при съпоставянето на 

групата, третирана с розмаринова киселина с контролната група, получавала дестилирана 

вода, но независимо от това стойностите остават в референтните граници за 17+ седмични 

мъжки плъхове порода Wistar, поради което не могат да бъдат считани за маркер за 

токсичност. Стойностите на  тромбоцитите на животните от контролните и опитни групи  са 

представени  на фигура 2. 

 

Фигура 2. Стойности на тромбоцити след 90 дневно приложение на сух екстракт на Satureja 

montana, карвакрол и розмаринова киселина 

* Сигнификантно увеличаване на тромбоцитите при съпоставяне на групата, третирана с 

розмаринова киселина с дестилирана вода, установени с One Way ANOVA test и Games-Howell 

Post Hoc тест 
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** Сигнификантно увеличаване на тромбоцитите при съпоставяне на данните на животните от 

групата, третирана на  с розмаринова киселина при сравняване с тези на животните след 

перорално приложение на сух екстракт на Satureja montana, установени с One Way ANOVA 

test и Games-Howell Post Hoc тест 

4.1.2.2. Биохимичен анализ 

Изследването на биохимичните параметри ASAT, ALAT, глюкоза, холестерол, йонизиран 

Са2+, триглицериди и пикочна киселина не показва признаци на токсичност при сравняването 

на резултатите на животните от петте групи. Сигнификантни отклонения при показателите 

ALAT, глюкоза, холестерол, триглицериди и пикочна киселина не са регистрирани(р> 0,05 за 

всички показатели). Визуализация на резултатите не е представена. Статистически значими 

разлики са намерени по отношение на показателя ASAT между групите третирани със зехтин 

(контролната група) и карвакрол, но стойностите остават в референтните граници за 17+ 

седмични мъжки плъхове порода Wistar, поради което не могат да бъдат считани за маркер за 

токсичност. (Giknis MLA et al_2008) Йонизираният Са2+ е статистически значимо увеличен в 

групата, получавала розмаринова киселина спрямо контролата с дестилирана вода, както и при 

съпоставянето на животните, третирани с карвакрол с тези със зехтин. Същият показател е 

сигнификантно по-нисък в групата, третирана със сух екстракт на Satureja montana спрямо 

групите получавали розмаринова киселина и карвакрол. Подобно на останалите резултати 

стойностите остават в референтните граници за 17+ седмични мъжки плъхове порода Wistar, 

поради което не могат да бъдат считани за маркер за токсичност. (Giknis MLA et al_2008) 

Резултатите са представени на фигура 3. 
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Фигура 3. Стойности на ASAT и Са2+ след 90 дневно приложение на сух екстракт на Satureja 

montana, карвакрол и розмаринова киселина 

* Сигнификантно увеличаване на стойностите на ASAT и Са2+при съпоставяне на данните на 

животните от групата, третирана с карвакрол с тези на животните от контролната група след 

перорално приложение  на зехтин, установено с установени с One Way ANOVA test и Games-

Howell Post Hoc тест 

** Статистически значимо увеличаване на нивата на плазмения йонизиран Са при съпоставяне 

на групата, третирана с розмаринова киселина с тази, получавала дестилирана вода, 

установено с установени с One Way ANOVA test и Tukey HSD Post Hoc тест 

# Статистически значимо намаляване на нивата на плазмения йонизиран Са при съпоставяне 

на стойностите на изследвания показател при животни от   групата, третирана със сух екстракт 

на S. montana с тези на животни, получавали карвакрол и розмаринова киселина, установено с 

установени с One Way ANOVA test и Tukey HSD Post Hoc тест 

4.1.2.3. Хистологичен анализ 

Светлинно микроскопското изследване на черен дроб, бъбрек и мозък показва, че няма 

патологични промени в микроструктурата на изследваните органи от всички групи. Липсват 

разлики между контролите и експерименталните групи. Тези резултати дават основание да се 

приеме, че третирането на животните със сух екстракт на Satureja montana, карвакрол и 

розмаринова киселина не предизвиква патологични хистологични промени и няма токсично 

въздействие от морфологична гледна точка. 

Група 

--------- 

Орган  

        

Дестилирана вода 

1ml/100g b.w 

Зехтин 

1ml/ 100g b.w 

Satureja  

Montana 

250mg/kg b.w 

Карвакрол 

500mg/kg b.w 

Розмаринова к-на 

15mg/kg b.w 

Черен 

дроб 
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Бъбрек 

     

Мозък 

 
 

   

Резултатите от биохимичното изследване съответстват на хистологичния анализ и 

потвърждават заключението за липса на хронична токсичност на изследвания сух екстракт на 

Satureja montana и самостоятелно приложени активни съединения – розмаринова киселина и 

карвакрол. Подобни са данните на други автори от достъпната ни литература. (Iswandana R et 

al_2016, Khalaf AE et al_2021) Нито една от използваните субстанции не доведе до потискане 

на белия и червен кръвен ред. Единствената сигнификантна разлика при изследването на 

пълната кръвна картина е установена в групата, третирана с розмаринова киселина при 

сравняване на средните стойности на тромбоцитите. Въпреки статистически значимото 

увеличаване на този показател, стойностите са сходни с тези от други проучвания в достъпната 

ни литература и остават в референтните за 17+ седмични плъхове, порода Wistar, поради което 

може да се приеме, че сигнификантната разлика се дължи на нормалните вариации на 

показателя, а не е следствие от третирането с розмаринова киселина. (Madureira AR et al_2016, 

Giknis MLA et al_2008) Същото заключение може да бъде направено за резултатите, получени 

от изследването на АСАТ и Са2+. 

4.2. Аналгетичен ефект 

Методите за отчитане на болката, използвани в настоящето проучване са базирани на 

предизвикан отговор и са стандарт в измерването на ноцицепивния отговор поради липсата на 

обучение на животните, количествено измерване на резултата и възможността да бъдат 

съобразени с типа изследвана ноцицепция. (Larson CM et al_2019, Herzberg DE et al_2021) 

Прилагането на теста с отдръпване на опашката и плантарен/ Hargreaves тест обхваща две нива 

на рефлексен контрол –  съответно спинален и супраспинален. (Gregory NS et al_2013) 
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4.2.1. Изследване на аналгетичен ефект на две дози от сух екстракт от сух екстракт на 

Satureja montana след 14 дневно перорално третиране 

4.2.1.1. Тест с отдръпване на опашката (Tail flick test) 

Метамизол проявява сигнификантен аналгетичен ефект в измерванията на 1-и, 2-и и 3-и час 

сравнен с двете негативни контролни групи, третирани съответно с дестилирана вода и зехтин.  

Двете тествани дози на сухия екстракт на Satureja montana увеличават статистически значимо 

времето до отдръпване на опашката спрямо дестилираната вода само на 3-я час след 

третирането (р=0,011 и р=0,003). Аналгетичен ефект не е установен в групите, третирани с 

розмаринова киселина и карвактол. Двете експериментални дози на сухия екстракт на Satureja 

montana увеличават сигнификантно времето до отдръпване на опашката на втория час след 

приложението в сравнение с Карвакрол (р=0,014 и р=0,010).. Визуализация на резултатите не 

е представена. 

4.2.1.2. Плантарен тест (Hargreaves’ method) 

Метамизол проявява сигнификантен аналгетичен ефект в измерванията на 1-и, 2-и и 3-и час 

сравнен с двете негативни контролни групи, третирани съответно с дестилирана вода и зехтин.  

Дозата от 250mg/kg b.w на сухия екстракт на Satureja montana увеличава статистически 

значимо времето до отдръпване на лапата във всички измервания (1-и, 2-и и 3-и час) съпоставена 

с негативната контролна група. При по-високата експериментална доза екстракт и 

розмаринова киселина аналгетичен ефект е отчетен само в измерванията 1-я и 2-я час след 

третирането. В групата, получавала карвакрол статистически значимо увеличаване на времето 

до отдръпване на лапата е установено само в измерването на 1-я час. Резултатите са 

представени на фигура 4. 
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Фигура 4. Аналгетичен ефект на сух екстракт на Satureja montana, розмаринова киселина и 

карвакрол след 14-дневно третиране 

* Статистически значимо увеличаване на времето до отдръпване на лапата при съпоставяне с 

негативната контролна група, третирана с дестилирана вода, отчетена с Independent sample T 

test 

^ Статистически значимo увеличаване на времето до отдръпване на лапата при съпоставяне с 

негативната контролна група, третирана със зехтин, отчетена с Independent sample T test  

# Статистически значимo намаляване на времето до отдръпване на лапата при съпоставяне с 

позитивната контрола с Метамизол, отчетена с Independent sample T test 

В сравнение с Карвакрол Satureja montana 250 mg/kg b.w. увеличава статистически значимо 

времето до отдръпване на лапата на 2-я и 3-я час след третирането (р=0,025 и р=0,007). По-

високата експериментална доза сух екстракт на S. montana показва сигнификантен 

аналгетичен ефект само на 2-я час след третирането в сравнение с карвакрол (р=0,022). 

Сигнификантни разлики спрямо розмариновата киселина не са регистрирани. Визуализация 

на резултатите не е представена. 

4.2.2. Изследване на аналгетичен ефект на две дози от сух екстракт на Satureja montana 

след 30 дневно перорално третиране 

4.2.2.1. Тест с отдръпване на опашката (Tail flick test) 

Метамизол проявява сигнификантен аналгетичен ефект в измерванията на 1-и, 2-и и 3-и час 

сравнен с двете негативни контролни групи, третирани съответно с дестилирана вода и зехтин. 

Сухият екстракт на Satureja montana в доза 250 mg/kg b.w. увеличава сигнификантно времето 

до отдръпване на опашката на 1-и, 2-и и 3-и час след приложението, съпоставен с негативната 

контролна група. По-високата доза от 500mg/kg b.w. сух екстракт има статистически значим 

обезболяващ  ефект само на 2-и и 3-и час, сравнена с дестилирана вода. Розмариновата киселина 

показва сигнификантен аналгетичен ефект спрямо дестилираната вода само на 3-я час. 

Карвакрол не увеличава статистически значимо времето до отдръпване на опашката, 

съпоставен с негативната контрола, третирана със зехтин. Резултатите са представени на 

фигура 5. 
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Фигура 5. Аналгетичен ефект на сух екстракт на Satureja montana, розмаринова киселина и 

карвакрол след 30-дневно третиране 

* Статистически значимo увеличаване на времето до отдръпване на опашката при съпоставяне 

с негативната контролна група, третирана с дестилирана вода, отчетена с Independent sample T 

test 

# Статистически значимo намаляване на времето до отдръпване на опашката при съпоставяне 

с позитивната контролна група, третирана с Метамизол, отчетена с Independent sample T test 

Дозата от 250 mg/kg b.w сух екстракт на Satureja montana увеличава статистически значимо 

времето до отдръпване на опашката на 2-я час след третирането в сравнение с розмариновата 

киселина и карвакрол (р=0,007 и р<0,001). При по-високата експериментална доза екстракт 

сигнификантен ефект е намерен само спрямо карвакрол (р=0,001). Визуализация на 

резултатите не е представена. 

4.2.2.2. Плантарен тест (Hargreaves’ method) 

Метамизол проявява сигнификантен аналгетичен ефект в измерванията на 1-и, 2-и и 3-и час 

сравнен с двете негативни контролни групи, третирани съответно с дестилирана вода и зехтин.  

Единствено сухият екстракт на Satureja montana в доза от 500 mg/kg b.w проявява 

сигнификантно обезболяващо действие на 1-я час след приложението (р=0,032). Този ефект не 

е отчетен в другите експериментални групи. Визуализация на резултатите не е представена. 

Резултатите, получени в настоящето проучване са в съответствие с някои данни от достъпната 

ни литература, доказващи антиноцицептивния ефект на розмариновата киселина и карвакрола. 

(Raafat K et al_2016, Cavalcante Melo FH et al_2012) Липсата на сигнификантност в теста с 

отдръпване на опашката след третиране с розмаринова киселина е в противоречие със 
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заключенията на някои изследователски екипи, но тази разлика в резултатите може да бъде 

обяснена с несъответствието в използваните експериментални дози.  (Gamaro GD et al_2011) 

Възможно е по-продължителното третиране с двете фенолни съединения да води до развитие 

на толерантност. Основание за изказването на тази хипотеза е липсата на сигнификантен 

аналгетичен ефект при плантарния тест след 30-дневно третиране, но наличието на такъв в 

теста с отдръпване на опашката в групата, получавала розмаринова киселина и липсата на 

антиноцицепция в групата с карвакрол.  

Механизмът на аналгетично действие не е изяснен за нито едно от двете фенолни съединения 

като се предполага участието на периферни и централни нива на контрол. (Cavalcante Melo FH 

et al_2012) Изказани са хипотези за участието на опиоидните рецептори в антиноцицептивния 

ефект на розмариновата киселина. (Lucarini R et al_2013) При карвакрола възможен механизъм 

на обезболяващо действие е способността му да предизвиква хиперполяризация на 

невроналните мембрани. (Luo QT et al_2014)  

В достъпната ни литература не бяха открити резултати от проучвания за антиноцицептивния 

ефект на алкохолно-воден екстракт на Satureja montana, с които да сравним получените в 

настоящето проучване резултати. Проявата на сигнификантен ефект в двата използвани теста 

предполага участието на централни и периферни механизми на аналгетично действие. 

Подобно на самостоятелното приложение на розмаринова киселина и карвакрол в групите, 

третирани със сух екстракт на Satureja montana се наблюдава по-изразен обезболяващ ефект 

на периферно ниво, измерен с теста с отдръпване на опашката, след 30-дневно третиране с 

лечебното растение.  

Антиноцицептивния ефект на сухия екстракт на Satureja montana е по-силно изразен от този 

на самостоятелно приложените розмаринова киселина и карвакрол. Поради тази причина може 

да се предполага синергизъм на фармакокинетично и/или фармакодинамично ниво на двете 

активни съединения в състава на екстракта.  

4.3. Противовъзпалителен ефект 

Основавайки се на данните от достъпната ни литература относно честотата на прилагане на 

различни методи за индуциране на възпаление, в настоящето проучване е избран карагенан. 

(Patil KR et al_2019) Предимства на този метод са голямата му възпроизводимост между 

отделните лаборатории, както и добрата му корелация с ефективните дози, използвани при 

пациенти в последствие. (Patil KR et al_2019, Morris CJ_2003)  
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Възпалението, индуцирано от карагенан, е локално и се характеризира с петте класически 

симптома на възпалението, от които за оценка на противовъзпалителния ефект се използват 

измерване на отока и свръхчувствителността. (Fehrenbacher JC et al_2012) В съответствие с 

данните от достъпната ни литература в настоящето проучване е избран апарат Плетизмометър, 

Ugo Basile за измерване на отока. (Fehrenbacher JC et al_2012) Часовете, в които са проведени 

измерванията са съобразени с времевия интервал на максимално възпаление – 3-и – 5-и час след 

инжектирането на карагенан, последвано от затихване на възпалителния процес до 24-я час. 

(Winter CA et al_1962; Otterness IG et al_1988) 

Възпалителният отговор в модела с използване на карагенан се развива в няколко фази. 

Началото на процеса се медиира от хистамин и серотонин, последвани от активация на 

каликирен и увеличаване на синтезата на брадикинин. Късната и последна фаза в 

инфламаторната каскада се дължи на повишаване на нивата на простагландините, в частност 

групата на простагландини Е. (Morris CJ_2003) Циклооксигеназата е един от важните 

медиатори с регулаторна функция в описаната възпалителна каскада. Карагенановият метод е 

особено чувствителен към степента на блокиране на този ензим. (Morris CJ_2003, de Oliveira 

RG et al_2014) Повлияването на различните фази дава възможност да се установи и вероятният 

механизъм на действие на тестваната молекула. (Patil KR et al_2019)  

4.3.1. Изследване на противовъзпалителен ефект на две дози от сух екстракт от сух 

екстракт на Satureja montana след 14 дневно перорално третиране 

Диклофенак в доза 25mg/kg b.w, използван като позитивна контрола, сигнификантно 

понижава отока на лапата в сравнение с двете негативни контроли – дестилирана вода и 

зехтин. 

Двете експериментални дози на сухия екстракт на S. montana редуцират статистически 

значимо обема на лапата на 2-и, 3-и и 4-и час след приложението, съпоставени с негативната 

контролна група, третирана с дестилирана вода. Противовъзпалителният ефект на дозата от 

250mg/kg b.w на сухия екстракт на S. montana се запазва до 24-я час след третирането като тази 

продължителност не е отчетена в групата, третирана със сух екстракт S. montana 500mg/kg b.w. 

Розмариновата киселина не намалява статистически значимо отока на лапата спрямо 

негативната контролна група с дестилирана вода. Карвакролът проявява сигнификантен 

противовъзпалителен ефект на 2-и, 3-и, 4-и 24-и час след приложението, съпоставен с групата, 

получавала зехтин. Единствено сухият екстракт на Satureja montana в доза от 250mg/kg b.w 

проявява сигнификантно антиинфламаторно действие в измерванията на 3-и и 4-и час след 
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приложението, сравнен с резултатите на животните от позитивната контролна група с 

Диклофенак. Резултатите са представени на фигура 6. 

 

Фигура 6. Противовъзпалителен ефект на сух екстракт на Satureja montana, розмаринова 

киселина и карвакрол след 14-дневно третиране 

* Сигнификантно намаляване на обема на лапата в сравнение с негативната контролната група 

с дестилирана вода, отчетено с Independent sample T test 

** Сигнификантно намаляване на обема на лапата в сравнение с негативната контролната 

група със зехтин, отчетено с Independent sample T test 

# Сигнификантно намаляване на обема на лапата в сравнение с позитивната контролната група 

с Диклофенак, отчетено с Independent sample T test 

Сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w намалява сигнификантно отока на лапата, 

отчетен на 3-и и 4-и час след приложението в сравнение с розмариновата киселина (р<0,001 и 

р<0,001) и карвакрола (р=0,024 и р=0,007). По-високата експериментална доза екстракт на 

сухия екстракт на Satureja montana проявява статистически значим противовъзпалителен 

ефект само на 4-я час при сравнение с резултатите на животните след перорално приложение 

на розмариновата киселина (р=0,014). Спрямо карвакрол сигнификантна разлика в 

антиинфламаторното действие не е установена. Визуализация на резултатите не е представена. 
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4.3.2. Изследване на противовъзпалителен ефект на две дози от сух екстракт Satureja 

montana след 30 дневно перорално третиране 

Диклофенак в доза 25mg/kg b.w. понижава статистически значимо отока на лапата на 2-и, 3-и, 

4-и и 24-и час след приложението в сравнение с групата, третирана с дестилирана вода и на 2-и 

и 4-и час спрямо втората негативна контрола, получавала зехтин.  

Сухият екстракт на Satureja montana в доза от 250mg/kg b.w проявява сигнификантен 

противовъзпалителен ефект на 2-и, 4-и и 24-и час съпоставена с резултатите на животните от 

групата, третирана с дестилирана вода. По-високата експериментална доза екстракт, 

розмариновата киселина и карвакрола не повлияват статистически значимо отока на лапата в 

нито едно от измерванията. Резултатите са представени на фигура 7. 

 

Фигура 7. Противовъзпалителен ефект на сух екстракт на Satureja montana, розмаринова 

киселина и карвакрол след 30-дневно третиране 

* Сигнификантно намаляване на обема на лапата при съпоставяне с негативната контролна 

група, третирана с дестилирана вода, отчетено с Independent t sample test 

# Сигнификантно по-голям обем на лапата при съпоставяне с позитивната контролна група, 

третирана с Диклофенак, отчетено с Independent t sample test 

Сухият екстракт на Satureja montana в доза от 250mg/kg b.w намалява статистически значимо 

отока на лапата в измерванията на 2-и, 3-и, 4-и и 24-и час съпоставен с резултатите на групата 

животни, третирани с розмаринова киселина. Сухият екстракт на Satureja montana в доза от 

500mg/kg b.w. проявява сигнификантен противовъзпалителен ефект на 2-и, 3-и и 24-и час в 

сравнение с розмаринова киселина. За нито една от двете експериментални дози екстракт не е 
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отчетен статистически значим противовъзпалителен ефект при сравняване с резултатите на 

животните след перорално приложение на Карвакрол. Резултатите от сравняването данните на 

групите животни, третирани с екстракт на Satureja montana и теза на животни, третирани с 

розмаринова киселина са представени на фигура 8. 

 

Фигура 8. Сравнителен ефект на сух екстракт на Satureja montana и розмаринова киселина 

след 30-дневно третиране с посочените дози 

* Сигнификантно намаляване на обема на лапата при съпоставяне с групата, третирана с 

розмаринова киселина, отчетено с Independent t sample test 

Розмаринова киселина не прояви статистически значим противовъзпалителен ефект в 

настоящето проучване. Тези резултати се различават от публикуваните от други 

изследователски екипи. (Rocha J et al_2015, Boonyarikpunchai W et al_2014) Резултатите, 

получени в някои проучвания в достъпната ни литература показват зависимост ефект-доза по 

отношение на способността на розмариновата киселина да потиска на възпалителния процес 

(Rocha J et al_2015, Boonyarikpunchai W et al_2014) Приложената в настоящето проучване доза 

от 15mg/kg b.w. се различава от използваните в други изследователски колективи. (Rocha J et 

al_2015, Boonyarikpunchai W et al_2014) Това е и най-вероятната причина за това 

несъответствие в получените в настоящето проучване резултати и тези от достъпната н 

литература.  

Подобно на розмариновата киселина карвакролът проявява противовъзпалителен ефект в 

различни възпалителни модели, което е в съответствие с резултатите, получени в настоящето 

проучване. (Fachini-Queiroz FC et al_2012, Silva FV et al_2012, Guimarães AG et al_2012) 

Липсата на антиинфламаторен ефект след 30-дневно приложение въпреки наличието на такъв 
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след 14 дневното му приложение е възможно да се дължат на развитието на толерантност. В 

достъпната ни литература фенолното съединение е прилагано еднократно, поради което не 

можем да сравним резултатите, получени след 30-дневно третиране, нито да съпоставим 

изказаната хипотеза.  

Розмариновата киселина и карвакролът имат сходен механизъм на противовъзпалително 

действие. И за двете фенолни съединения е установено, че намаляват експресията на 

информационна РНК (иРНК) за синтезата на циклооксигеназа 2 (СОХ-2). (Sadeghi A et 

al_2020; Lima Mda S et al_2013) Тези данни са в съответствие с резултатите, които са сравними 

с тези на нестероидните нестероидните противовъзпалителни средства и са получени в модела 

на локално възпаление, индуцирано с карагенан,. (Rocha J et al_2015; Lima Mda S et al_2013, 

Guimarães AG et al_2012).  

В достъпната ни литература не бяха открити резултати от проучвания за антиинфламаторния 

ефект на алкохолно-воден екстракт на сух екстракт на Satureja montana, с които да сравним 

получените в настоящето проучване резултати, нито данни за механизма на действие на 

лечебното растение. 

Сухият екстракт от лечебното растение прояви по-силен противовъзпалителен ефект спрямо 

самостоятелно приложените розмаринова киселина и карвакрол. Това дава основание да се 

изкаже хипотеза за потенциране на антиинфламаторното действие на карвакрол от 

розмариновата киселина в състава на Satureja montana. Можем да предположим, че 

потискането на възпалителния процес се дължи на наличието на карвакрол, тъй като 

самостоятелно приложената розмаринова киселина не прояви статистически значим ефект в 

настоящето проучване. Друга хипотеза, която би обяснила по-силното противовъзпалително 

действие на екстракта в сравнение с карвакрол, е значително по-ниското количество на това 

фенолно съединение в състава на Satureja montana, отколкото експерименталната доза, с която 

бяха третирани животните от съответната група. Зависимостта доза – ефект в ефекта на това 

фенолно съединение е доказана в достъпната ни литература като прави впечатление, че 

потискането на възпалението е по-силно при по-малки дози. (Silva FV et al_2012, Fachini-

Queiroz FC et al_2012)  
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4.4. Определяне на нивата на цитокини 

4.4.1 При модел на остър стрес 

Острият студов стрес сигнификантно увеличава плазмените концентрации на TNF-α и IL-6 

при контролната група, третирана със зехтин в сравнение с групата, която не е била подложена 

на стресовия фактор (sham контрола). При втората позитивна контролна група, получавала 

вода статистическа значима разлики е намерена единствено за IL-6.  

Сигнификантно намаляване на трите изследвани проинфламаторни цитокина не се регистрира 

в нито една от експерименталните групи. Двете дози на сухия екстракт на Satureja montana 

проявяват единствено тенденция за намаляване на IL-6 спрямо позитивната контрола с 

дестилирана вода. Съпоставена със същата контрола розмариновата киселина увеличава 

статистически значимо TNF-a. Този цитокин е сигнификантно по-висок в групата, третирана 

с розмаринова киселина, съпоставена със sham контролата (p=0.029 и p=0.003). Серумните 

концентрации на IL-6 са статистически значимо по-високи, съпоставени с негативната 

контрола. Визуализация на резултатите не е представена. 

Дозата от 250mg/kg b.w. сух екстракт на Satureja montana сигнификантно понижава серумната 

концентрация на IL-6 и TNF-α спрямо групата, третирана с розмаринова киселина. В 

сравнение с карвакрола се установява единствено статистически значимо понижена серумна 

концентрация на IL-6 в групата, третирана със сух екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w. 

Резултатите са представени на фигура 9. 

 

Фигура 9. Сравнителен ефект на сух екстракт на Satureja montana, розмаринова киселина и 

карвакрол върху нивата на проинфламаторните цитокини IL-6, IL-1b и TNF-a след 14-дневно 

третиране при модел на остър студов стрес 
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* Сигнификантно намалени нива на IL-6 при съпоставяне на групата, третирана със сух 

екстракт S. montana 250mg/kg b.w с тази, получавала розмаринова киселина 

# Сигнификантно намалени нива на IL-6 при съпоставяне на групата, третирана със сух 

екстракт S. montana 250mg/kg b.w с тази, получавала карвакрол 

^ Сигнификантно намалени нива на TNF-a при съпоставяне на групата, третирана със сух 

екстракт S. montana 250mg/kg b.w с тази, получавала розмаринова киселина 

4.4.2. При модел на хроничен стрес  

Хроничният стрес сигнификантно увеличава серумните концентрации на IL-6 в двете 

позитивни контроли при съпоставянето им с негативната (sham) група. При съпоставянето на 

същите групи се установи статистически значимо увеличаване на TNF-α в серума на 

животните, третирани със зехтин и подложени на стресовите фактори.  

Сравняването на двете експериментални дози сух екстракт на Satureja montana с позитивната 

и негативна контролна групи не регистрира статистически значими отклонения в серумните 

концентрации на трите изследвани цитокина. Розмариновата киселина увеличава 

сигнификантно IL6, съпоставено с негативната контролна група (р=0,013). Карвакролът 

намалява статистически значимо серумните концентрации на IL-6 и TNF-α спрямо 

позитивната контролна група, третирана със зехтин (р=0,011 и р=0,004). Статистически 

значими разлики при сравняването на четирите експериментални групи не се регистрира. 

Визуализация на резултатите не е представена.  

Двата модела на стрес са използвани в дизайна на настоящото изследване за индуциране на 

системно възпаление, защото острият и хроничен стрес променят серумните концентрации на 

проинфламаторните цитокини. (Guo J et al_2012, Wang Q_2017) Нашите резултати са подобни 

на тези получени от други автори. (Guo J et al_2012, Wang Q_2017) 

Според Lembo S, Wei T, Fasolo JMMA, Ezz-Eldin YM, Liu SD и Zhao W  розмариновата 

киселина и карвакролът намаляват серумните концентрации на изследваните 

проинфламаторни цитокини. (Lembo S et al_2014; Wei T et al_2021, Fasolo JMMA et al_2021; 

Ezz-Eldin YM et al_2020; Liu SD et al_2019, Zhao W et al_2020) Нашите резултати за влиянието 

на розмариновата киселина и карвакрол върху нивата на IL-1b, TNF-a и IL-6 са противоречиви. 

В модела на остър стрес двете фенолни съединения увеличават нивата на трите изследвани 

цитокина, но понижават серумните им концентрации при хроничния стрес. Отдаваме това 

противоречие на различните експериментални модели, използвани за индуциране на системен 
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възпалителен отговор, както и на различните дози, прилагани от изследователските колективи. 

В достъпната ни литература към настоящия момент не е открито друго проучване, което да 

изследва ефекта на двете фенолни съединения върху проинфламаторните цитокини в модели 

на стрес.  

Не са намерени данни и по отношение на ефекта на сухия екстракт на Satureja montana върху 

възпалителните цитокини, с които да сравним получените от нас резултати. Стойностите на 

IL-1b, TNF-a и IL-6 в серума на животните, третирани с двете експериментални дози екстракт 

са аналогични на тези след самостоятелното приложение на двете фенолни съединения. 

Поради тази причина можем да изкажем хипотезата, че ефектът на сухия екстракт на Satureja 

montana върху проинфламаторните цитокини се дължи на наличието на розмаринова киселина 

и карвакрол в състава й. Установихме различия в ефектите на фенолните съединения, 

приложени самостоятелно с тези на комбинацията от тях в екстракта от Satureja montana. 

Сухият екстракт на Satureja montana понижава статистически значимо серумните 

концентрации IL-6 и TNF-a при сравняване с резултатите на животните, третирани с 

розмаринова киселина и карвакрол. Последният сигнификантно намалява IL-6 и TNF-a в 

модела на хроничен стрес като този ефект не е установен за сухия екстракт на Satureja montana. 

Тези резултати ни дават основание да изкажем хипотеза за синерго-антагонистични 

взаимодействия на двете фенолни съединения в състава на екстракта.  

4.5. Анксиолитичен ефект 

Поведението и когнитивните способности се влияят от въздействието на различни стресови 

фактори, нарушаващи хомеостазата на организма. (El Marzouki H et al_2021, Santori A et 

al_2020) В експерименталната медицина се използват различни методи за индуциране на 

стрес, групирани според техния характер (физически, социални, психологически) и време на 

въздействие (остро и хронично). (Borghans B et al_2015, El Marzouki H et al_2021)  

Студoвият, както и хроничният стрес, водят до промени в поведението и настроението и се 

свързват с проявите на тревожно и депресивно поведение при опитните животни. (Xu B et 

al_2018, El Marzouki H et al_2021, Fukuhara K et al_1996) Въз основа на тези данни от 

достъпната ни литература в дизайна на това експериментално изследване за индуциране на 

тревожно поведение са избрани моделите на остър студов и хроничен непредвидим стрес. 

Тревожността при гризачите се оценява с помощта на различни тестове, които са базирани на 

конфликтни ситуации между вроденото им любопитство и стремежа за избягване на 

определен непознат фактор. (Fedotova J et al_2017, Millan MJ et al_2003) Основавайки се на 
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литературните данни за най-често използваните методи за определяне на анксиолитичния 

ефект в настоящето проучване са използвани: Повдигнат кръстосан лабиринт, тест на Вогел, 

изследване на локомоторната активност и социалното взаимодействие. (Fedotova J et al_2017, 

Millan MJ et al_2003) 

4.5.1 Изследване на анксиолитичен ефект на сух екстракт на Satureja montana при модел 

на остър студов стрес   

4.5.1.1. Повдигнат кръстосан лабиринт (elevated plus maze) 

Повдигнатият кръстосан лабиринт се използва най-често за скрининг на нови лекарства и 

молекули за потенциално анксиолитично действие като е установено, че гризачите с прояви 

на тревожно поведение излизат по-малко и стоят по-кратко в отворените рамена на апарата. 

(Komada M et al_2008, Tang M et al_2019)  

В настоящето проучване острият студов стрес увеличава сигнификантно времето, прекарано 

в закритите рамена на повдигнатия кръстосан лабиринт и намалява престоя в откритите при 

двете позитивни контролни групи, съпоставени със съответстващата негативна контрола.  

Сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w. сигнификантно намалява престоя в 

закритите рамена и увеличава този в откритите, сравнена с позитивната контролна група, 

третирана с дестилирана вода, както и спрямо групата, получавала карвакрол. Този ефект не е 

отчетен при жетоните, третирани с по-високата експериментална доза сух екстракт на Satureja 

montana и карвакрол. Розмариновата киселина, сигнификантно повишава престоя в откритите 

рамена на апарата спрямо позитивната контролна група, третирана с дестилирана вода. 

Карвакролът не повлиява статистически значимо престоя в откритите и закрити рамена на 

апарата, съпоставен с позитивната контрола със зехтин. При двете експериментални дози на 

сухия екстракт на Satureja montana не регистрирана статистически значима разлика в 

резултатите по изследваните показатели в сравнение с тези на животните, третирани с 

розмариновата киселина. Резултатите са представени на фигура 10. 
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Фигура 10. Време на престой в откритите и закрити рамена на повдигнатия кръстосан 

лабиринт след 14-дневно третиране със сух екстракт S. montana, розмаринова киселина и 

карвакрол при модел на остър студов стрес 

# Сигнификантно намаляване на престоя в откритите и увеличаване на този в закритите рамена 

на повдигнатия кръстосан лабиринт при съпоставяне на двете позитивни с двете негативни 

контролни групи, отчетено с Independent sample T test 

** Сигнификантно увеличаване на престоя в откритите рамена повдигнатия кръстосан 

лабиринт при съпоставяне с позитивната контролна група, третирана с дестилирана вода, 

отчетено с Independent sample T test 

* Сигнификантно намаляване на престоя в закритите рамена повдигнатия кръстосан лабиринт 

при съпоставяне с позитивната контролна група, третирана с дестилирана вода, отчетено с 

Independent sample T test 

^^ Сигнификантно увеличаване на престоя в закритите рамена повдигнатия кръстосан 

лабиринт при съпоставяне на групата, третирана с карвакрол с тази, получавала сух екстракт 

на Satureja montana 250mg/kg b.w, отчетено с Independent sample T test 

^ Сигнификантно намаляване на престоя в откритите рамена повдигнатия кръстосан лабиринт 

при съпоставяне на групата, третирана с карвакрол с тази, получавала сух екстракт на Satureja 

montana 250mg/kg b.w, отчетено с Independent sample T test 

Острият студов стрес не оказва сигнификантно влияние на броя излизания на откритите и от 

закритите рамена на повдигнатия кръстосан лабиринт. Сухият екстракт на Satureja montana 

250mg/kg b.w увеличава сигнификантно броя влизания в закритите рамена, съпоставена с 

позитивната контрола с дестилирана вода – р= 0,009. Статистически значими разлики спрямо 
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престоя върху откритите рамена не са установени. Сухият екстракт на Satureja montana 

500mg/kg b.w, розмариновата киселина и карвакрола променят несигнификантно тези два 

показателя. Не са регистрирани статистически значими различия в броя влизания на 

животните в   откритите и закрити рамена в сравнение със резултатите при животните, 

третирани  с розмаринова киселина и карвакрол.  

4.5.1.2. Тест за социално взаимодействие (social interaction) 

Тестът за социално взаимодействие се прилага по-рядко поради риск от фалшиво позитивни 

или негативни резултати. Избягването на подобен род грешки изисква при интерпретирането 

на резултатите да бъдат взети и данни от други поведенчески тестове, оценяващи 

анксиолитична активност на тестваните молекули. (Lezak KR et al_2017, File SE et al_2003) 

Предимство на метода е отчитане участието на невромедиаторите 5-хидрокситриптамин и 

гама-амино-маслена киселина (ГАМК). (File SE et al_2003) 

Острият студов стрес сигнификантно намалява времето за опознаване на новия субект на 

животните от двете позитивни контроли, третирани съответно с дестилирана вода и зехтин, в 

сравнение с гризачите от двете негативни контролни групи. 

Двете експериментални дози на сухия екстракт на Satureja montana – 250mg/kg b.w и 500mg/kg 

b.w, розмариновата киселина и карвакрола увеличават статистически значимо времето на 

социално взаимодействие, съпоставени със съответната позитивна контролна група. 

Сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w. сигнификантно увеличава времето на 

опознаване на новия субект в сравнение с резултатите на животните, третирани с 

розмариновата киселина. При по-високата експериментална доза статистически значима 

разлика не е установена. Нито една от двете дози не подобрява сигнификантно социалното 

взаимодействие при съпоставянето на резултатите от теста с тези на животните от групата, 

третирана с карвакрол. Последният сигнификантно увеличава времето на опознаване на новия 

субект в сравнение със сухия екстракт на Satureja montana 500mg/kg b.w.  Резултатите са 

представени на Фигура 11. 
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Фигура 11. Ефект на сух екстракт на Satureja montana, розмаринова киселина и карвакрол 

върху времето на социално взаимодействие след 14-дневноо третиране при модел на остър 

студов стрес 

# Сигнификантно намаляване на социално взаимодействие при съпоставяне на двете 

позитивни с двете негативни контролни групи, отчетено с Independent sample T test 

 * Сигнификантно увеличаване на социално взаимодействие при съпоставяне с позитивната 

контролна група, третирана с дестилирана вода, отчетено с Independent sample T test 

** Сигнификантно увеличаване на социално взаимодействие при съпоставяне с позитивната 

контролна група, третирана със зехтин, отчетено с Independent sample T test 

+ Сигнификантно увеличаване на социално взаимодействие при съпоставяне на групата 

третирана със сух екстракт на Satureja montana 250mg/kg b. с тази с розмаринова киселина, 

отчетена с Independent sample T test 

^ Сигнификантно увеличаване на социално взаимодействие при съпоставяне на групата, 

третирана с карвакрол с тази, получила сух екстракт на Satureja montana 500mg/kg b.w, 

отчетена с Independent sample T test 

4.5.1.3. Тест за конфликт на Vogel (Vogel conflict test) 

Теста на Вогел е чувствителен към промените в нивата на медиатора ГАМК, което го прави 

подходящ избор за определяне на потенциален механизъм на действие на тестваните 

молекули. (Millan MJ et al_2003) Характерна е липсата на интерес към водата при тревожните 

гризачи, което съответства на по-малък брой близвания. (Fedotova J et al_2017, Millan MJ et 

al_2003)  В съответствие с тези данни от достъпната ни литература острият студов стрес 
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намалява сигнификантно броя на шоковите близвания на двете позитивни контролни групи, 

независимо от липсата на сигнификантен ефект по отношение на общия брой близвания. В 

нито една от експерименталните групи не са отчетени статистически значими промени по 

изследвания показател, в сравнение с резултатите на животните от съответната позитивната 

контролна група. Не са регистрирани статистически значими разлики  в данните на 

изследвания показател между четирите експериментални групи.  

4.5.1.4. Изследване на локомоторната активност 

Предимство на този метод е възможността за едновременно изследване не само на 

тревожността, но и на спонтанната локомоторна активност на опитните животни. (La-Vu M et 

al_2020, Tucker LB et al_2021) Последната трябва бъда взета под внимание при 

интерпретирането на някои от поведенческите тестове за определяне на анксиолитичен и 

антидепресивен ефект на изследваните субстанции. (File SE et al_2003, Slattery DA et al_2012) 

Когато изследването на локомоторната активност се разглежда като метод за определяне на 

анксиолитичната активност на дадено вещество, тестът трябва да се прилага в комбинация с 

повдигнат кръстосан лабиринт и/или тъмна/светла кутия. (Tucker LB et al_2021) Методът 

отчита промени в серотонин-, допамин- и норадреналинергичната медиация. (Rossignol S et 

al_2011) 

Острият студов стрес сигнификантно намалява локомоторната активност – хоризонтални и 

вертикални движения при сравняването на двете контролни групи, третирани с дестилирана 

вода, отчетени с апарат Activity cage, Ugo Basile с р<0,05 и р<0,001. Подобни резултати не са 

регистрирани при сравняване на данните на двете контролни групи животни, третирани със 

зехтин. 

Единствено сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w. увеличава статистически 

значимо вертикалната активност спрямо позитивната контрола с дестилирана вода (р<0,001). 

По-високата експериментална доза екстракт сух екстракт на Satureja montana, розмариновата 

киселина и карвакрола не повлияват статистически значимо локомоторната активност. Не са 

регистрирани статистически значими разлики  в данните на изследвания показател между 

четирите експериментални групи. Сухият екстракт на Satureja montana, розмариновата 

киселина и карвакролът не увеличават статистически значимо локомоторната активност при 

сравняване на резултатите с тези на съответната негативна контролна група. Визуализация на 

резултатите не е представена. 
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4.5.1.5.  Тест за разпознавателна памет (new object recognition test) 

Стресът може да има различен ефект върху паметта. (El Marzouki H et al_2021) Докато острият 

стрес може да не окаже влияние или дори да повиши когнитивните способности, експозицията 

на хроничен стрес по-често се свързва с тяхното увреждане.  (Kirby ED et al_2013, Alqurashi 

GK et al_2022) В настоящето проучване острият студов стрес не оказва статистически значими 

промени върху разпознавателната памет на животните от двете негативни и двете позитивни 

контролни групи. 

Сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w. сигнификантно увеличава времето за 

изучаване на новия обект при съпоставянето й с позитивната контролна група, третирана с 

дестилирана вода. Независимо от това статистически значима разлика по отношение на 

дискриминационния индекс (ДИ) не е установена. Сухият екстракт на Satureja montana 

500mg/kg b.w. сигнификантно увеличава времето на изучаване на новия обект и 

дискриминационния индекс в сравнение с позитивната контролна група с дестилирана вода. 

Розмариновата киселина повлиява статистически значимо ДИ спрямо позитивната контрола с 

дестилирана вода. Карвакролът не оказва сигнификантен ефект върху разпознавателната 

памет в сравнение с позитивната контролна група, третирана със зехтин.  

При сравнение на резултатите на сухия екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w. и 

розмаринова киселина  се регистрира  сигнификантно увеличаване на дискриминационния 

индекс от розмариновата киселина. Такъв ефект не беше доказан спрямо по-високата 

експериментална доза на сух екстракт на Satureja montana. Двете дози на сухият екстракт на 

Satureja montana сигнификантно увеличават времето на изучаване на новия обект, 

съпоставени с резултатите на животните, третирани с карвакрол, но само дозата от 500mg/kg 

b.w. сух екстракт на Satureja montana оказва статистически значим ефект на ДИ. Резултатите 

са показани на фигура 12. 
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Фигура 12. Ефект на сух екстракт на S. montana, розмаринова киселина и карвакрол върху 

разпознавателната памет след 14-дневно третиране при модел на остър стрес 

* Сигнификантно увеличаване на времето на изучаване на новия обект и ДИ при съпоставяне 

с позитивната контролна група, третирана с дестилирана вода, отчетено с Independent sample 

T test 

^ Сигнификантно увеличаване на ДИ при съпоставяне на групата, третирана с розмаринова 

киселина с тази, получавала сух екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w, отчетено с 

Independent sample T test 

# Сигнификантно намаляване на времето за изучаване на новия обект при съпоставянето на 

групата, получавала карвакрол с двете експериментални дози сух екстракт на Satureja montana, 

отчетено с Independent sample T test 

## Сигнификантно намаляване на ДИ при съпоставяне на групата, третирана с карвакрол с 

тази, получавала сух екстракт на Satureja montana 500mg/kg b.w, отчетено с Independent sample 

T test 

4.5.2. Изследване на анксиолитичен ефект на сух екстракт на Satureja montana при модел 

на хроничен стрес при: 

4.5.2.1. Повдигнат кръстосан лабиринт (elevated plus maze) 

Хроничният стрес сигнификантно намалява времето на престой в откритите рамена и 

увеличава този в закритите рамена на повдигнатия кръстосан лабиринт при двете позитивни 

контролни групи, третирани с дестилирана вода и зехтин съответно.  
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Сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w и 500 mg/kg b.w намалява статистически 

значимо времето в закритите рамена на апарата, но не повлиява сигнификантно престоя в 

откритите независимо от наблюдаваната тенденция за увеличаване на този показател. 

Розмариновата киселина не променя сигнификантно времената на престой в откритите и 

закрити рамена на апарата. Карвакролът увеличава сигнификантно времето, прекарано в 

откритите рамена на повдигнатия кръстосан лабиринт и намалява престоя в закритите, сравнен 

с позитивната контролна група, третирана със зехтин. Двете дози на сухия екстракт на Satureja 

montana не проявяват сигнификантен ефект върху времето на престой на всяко от рамената 

при сравнение с резултатите на групата животни, третирани с карвакрол. Сухият екстракт на 

Satureja montana 500mg/kg b.w намалява  сигнификантно времето в закритите рамена на 

апарата спрямо групата, третирана с розмаринова киселина. Този ефект не е регистриран при 

сравняването на резултатите на животните, третирани със сух екстракт на Satureja montana 

250mg/kg и тези, получавали розмаринова киселина. Резултатите са представени на фигура 13. 

 

Фигура 13. Време на престой в откритите и закрити рамена на повдигнатия кръстосан 

лабиринт след 60-дневно третиране със сух екстракт на S. montana, розмаринова киселина и 

карвакрол при модел на хроничен стрес 

# Сигнификантно намаляване на престоя в откритите и увеличаване на този в закритите рамена 

на повдигнатия кръстосан лабиринт при съпоставяне на двете позитивни с двете негативни 

контролни групи, отчетено с Independent sample T test 

* Сигнификантно намаляване на престоя в закритите рамена на повдигнатия кръстосан 

лабиринт при съпоставяне с позитивната контролна група, третирана с дестилирана вода, 

отчетено с Independent sample T test 
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+ Сигнификантно намаляване на престоя в закритите и увеличаване на този в откритите рамена 

на повдигнатия кръстосан лабиринт при съпоставяне с позитивната контролна група, 

третирана със зехтин, отчетено с Independent sample T test 

^ Сигнификантно намаляване на престоя в закритите рамена на повдигнатия кръстосан 

лабиринт при съпоставяне на групата, третирана със сух екстракт на Satureja montana 

500mg/kg b.w с тази, получавала розмаринова киселина, отчетено с Independent sample T test 

Хроничният стрес сигнификантно увеличава броя влизания в закритите и откритите рамена на 

повдигнатия кръстосан лабиринт на позитивната контрола, третирана с дестилирана вода. В 

позитивната контролна група, получавала зехтин също е установено сигнификантно 

увеличаване на броя влизания в закритите рамена на апарата, но намаляване излизанията на 

откритите рамена. 

Сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w. понижава статистически значимо броя 

влизания в закритите и откритите рамена на повдигнатия кръстосан лабиринт, съпоставена с 

позитивната контрола, третирана с дестилирана вода. По-високата експериментална доза 

екстракт сигнификантно намалява броя влизания в закритите рамена на апарата спрямо същата 

контрола без да оказва статистически значим ефект по отношение на броя на влизания в  

откритите рамена. Розмариновата киселина и карвакрола не повлияват сигнификантно тези 

два показателя.  

Сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w понижава статистически значимо броя 

влизания в закритите рамена на апарата спрямо розмариновата киселина. Нито една от двете 

експериментални дози на сухия екстракт на Satureja montana не проявява статистически 

значим ефект върху тези два показателя при сравнение с резултатите на групата с карвакрол. 

Резултатите са представени на фигура 14. 
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Фигура 14. Брой излизания в откритите и закрити рамена на повдигнатия кръстосан 

лабиринт след 60-дневно третиране със сух екстракт на S. montana, розмаринова киселина и 

карвакрол при модел на хроничен стрес 

# Сигнификантна разлика при съпоставяне на двете позитивни с двете негативни контролни 

групи, отчетена с Independent sample T test 

* Сигнификантно намаляване на излизанията от закритите и открити рамена на повдигнатия 

кръстосан лабиринт при съпоставяне с позитивната контролна група, третирана с дестилирана 

вода, отчетено с Independent sample T test 

^ Сигнификантно намаляване на излизанията на закритите и открити рамена на повдигнатия 

кръстосан лабиринт при съпоставяне при съпоставяне на групата, третирана със сух екстракт 

на Satureja montana 250mg/kg b.w с резултатите на животните след перорално приложение на 

розмаринова киселина, отчетено с Independent sample T test 

4.5.2.2. Тест за социално взаимодействие (social interaction) 

Хроничният стрес сигнификантно намалява времето за опознаване на новия субект на 

животните от двете позитивни контроли, третирани съответно с дестилирана вода и зехтин в 

сравнение с гризачите от двете негативни контролни групи при теста за социално 

взаимодействие. 

Двете експериментални дози на сухия екстракт на Satureja montana увеличават статистически 

значимо времето на социално взаимодействие спрямо позитивната контролна група, 

получавала дестилирана вода. Този ефект е отчетен и при животните от групата, третирана със 

карвакрол спрямо позитивната контрола със зехтин. Не се регистрират подобни резултати при 

животните, третирани с розмаринова киселина при сравняване с данните на позитивната 

контрола  с дестилирана вода.  Не се установи статистически значимо увеличение  времето на 

социално взаимодействие при сравняване на резултатите на животните от групите животни 

след перорално приложение на двете дози на сух екстракт на Satureja montana с тези на 

животните, третирани с  розмариновата киселина и карвакрол. Резултатите са показани на 

фигура 15. 
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Фигура 15. Ефект върху социалното взаимодействие на сух екстракт на S. montana, 

розмаринова киселина и карвакрол след 60-дневно третиране при модел на хроничен стрес 

 # Статистически значимо намаляване на времето за опознаване на новия субект при 

съпоставяне на двете позитивни със съответните негативни контролни групи, отчетено с 

Independent sample T test 

* Статистически значимо увеличаване на времето за опознаване на новия субект при 

съпоставяне с позитивната контролна група, третирана с дестилирана вода, отчетено с 

Independent sample T test 

^ Статистически значимо увеличаване на времето за опознаване на новия субект при 

съпоставяне с позитивната контролна група, третирана със зехтин, отчетено с Independent 

sample T test 

4.5.2.3. Тест за конфликт на Vogel (Vogel conflict test) 

Хроничният стрес не повлиява общия брой близвания, но намалява сигнификантно броя на 

шоковите близвания на двете позитивни контролни групи, третирани съответно с дестилирана 

вода и зехтин и подложени на стресовия фактор спрямо негативните контроли (р<0,05 за двете 

групи). 

Сухият екстракт на Satureja montana в доза 250mg/kg b.w. увеличава статистически значимо 

шоковите близвания при  сравнение на данните на животните от  позитивната контрола с 

дестилирана вода (р=0,043). Този ефект не беше отчетен в групите, третирани със сух екстракт 

на Satureja montana в доза 500mg/kg b.w.,  розмаринова киселина и карвакрол. При животните 

от двете групи, третирани със сух екстракт на Satureja montana не е регистриран 
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сигнификантен анксиолитичен ефект при съпоставянето с данните на животните, третирани с 

карвакрол и розмаринова киселина. Визуализация на резултатите не е представена. 

4.5.2.4. Изследване на локомоторната активност 

Хроничният стрес сигнификантно понижава хоризонталната локомоторна активност в групата 

третирана с дестилирана вода и подложена на стресовите фактори спрямо негативната 

контрола с дестилирана вода. По отношение на вертикалните движения не е отчетен подобен 

ефект. При контролните групи, получавали зехтин не е доказана статистически значима 

разлика по нито един от двата изследвани показателя, независимо от наблюдаваната тенденция 

за намаляване на броя на хоризонталните движения и увеличаване на броя на вертикалните. 

Сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w. и розмариновата киселина сигнификантно 

увеличават броя на хоризонталните, но не и вертикалните движения в сравнение с позитивната 

контролна група, третирана с дестилирана вода. Сухият екстракт на Satureja montana 500mg/kg 

b.w. не повлиява сигнификантно локомоторната активност при сравняване на резултатите със 

същата контрола. Карвакролът сигнификантно намалява вертикалната активност спрямо 

позитивната контрола със зехтин. Сухият екстракт на Satureja montana в доза 250mg/kg b.w. и 

500mg/kg b.w увеличава сигнификантно хоризонталните и вертикални движения при 

сравнение с групата животни, третирани с карвакрол, но не и спрямо тези, получавали 

розмаринова киселина. Сухият екстракт на Satureja montana, розмариновата киселина и 

карвакрола не увеличават статистически значимо локомоторната активност при сравняване на 

резултатите с тези на съответната негативна контролна група. Резултатите са представени на 

фигура 16. 
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Фигура 16. Ефект на сух екстракт на Satureja montana, розмаринова киселина и карвакрол 

върху локомоторната активност след 60-дневно третиране при модел на хроничен стрес 

# Статистически значимо намаляване на хоризонталната активност при съпоставяне на двете 

позитивни със съответните негативни контролни групи, отчетено с Independent sample T test 

* Статистически значимо увеличаване на хоризонталната активност при съпоставяне с 

позитивната контролна група, третирана с дестилирана вода, отчетена с Independent sample T 

test 

** Статистически значимо намаляване на хоризонталната активност при съпоставяне с 

позитивната контролна група, третирана със зехтин, отчетена с Independent sample T test 

^ Статистически значимо увеличаване хоризонталната и вертикална локомоторна активност 

при съпоставянето на групите, третирани със сух екстракт на Satureja montana с тази, 

получавала карвакрол, отчетено с Independent sample T test 

4.5.2.5.  Тест за разпознавателна памет (new object recognition test) 

Хроничният стрес сигнификантно намалява времето за изучаване на новия обект, но не 

повлиява статистически значимо дискриминационния индекс при сравняване на двете 

позитивни контролни групи, третирани с дестилирана вода и зехтин, които са под влияние на 

стресовите фактори с негативните контроли.  

Сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w. и 500mg/kg b.w. и розмариновата киселина 

увеличават статистически значимо времето за изучаване на новия обект и дискриминационния 

индекс спрямо позитивна контролна група с дестилирана вода. Карвакролът не оказва 

сигнификантно влияние върху разпознавателната памет. Двете експериментални дози на 

сухия екстракт на Satureja montana сигнификантно увеличават времето на изследване на новия 

обект, съпоставени с розмаринова киселина и карвакрол. Резултатите са представени на 

фигура 17. 
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Фигура 17. Ефект на сух екстракт на S. montana,  розмаринова киселина и карвакрол върху 

разпознавателната памет след 60-дневно третиране при модел на хроничен стрес 

# Статистически значимо намаляване времето на изучаване на новия обект при съпоставяне 

на двете позитивни със съответните негативни контролни групи, отчетено с Independent sample 

T test 

* Статистически значимо увеличаване изучаването на новия обект и дискриминационния 

индекс при съпоставяне с позитивната контролна група, третирана с дестилирана вода, 

отчетена с Independent sample T test 

^ Статистически значимо намаляване на времето на изучаване на новия обект в групата, 

третирана с розмаринова киселина спрямо тези след перорално приложение на сух екстракт 

на Satureja montana, отчетено с Independent sample T test 

^^ Статистически значимо намаляване на времето на изучаване на новия обект в групата, 

третирана с карвакрол спрямо резултатите на животните от групите след перорално 

приложение на сух екстракт на Satureja montana, отчетено с Independent sample T test 

Резултатите за групата, третирана с розмариновата киселина, получени в настоящето 

проучване са в съответствие с тези от достъпната ни литература за анксиолитична активност 

на фенолното съединение, но без да повлиява спонтанната локомоторна активност на 

животните. (Mirza FJ et al_2021, Nie H et al_2014, Fonteles AA et al_2016) В достъпната ни 

литература не са намерени литературни данни за ефекта на розмариновата киселина върху 

социалното взаимодействие.  
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Според Naeem K и Noshy PA карвакролът също намалява тревожното поведение без да 

увеличава двигателната активност. (Naeem K et al_2021, Noshy PA et al_2018) В нашето 

проучване са отчетени подобни на тези резултати. 

Точният механизъм на анксиолитично действие на двете фенолни съединения не е напълно 

изяснен. Установено е наличието на ефект на розмариновата киселина върху Т-тип калциеви 

йонни канали  в централната нервна система, ГАМК- и холинергичната медиация. 

(Ghasemzadeh Rahbardar M et al_2020a) Основавайки се на резултатите, получени в 

настоящето проучване можем да предположим като по-вероятен механизъм на анксиолитично 

действие хипотезите за повлияването на йонните канали в централната нервна система (ЦНС) 

и холинергичната медиация. Липсата на сигнификантно увеличаване на шоковите близвания 

при Вогел теста ни дава основание да изключим участие на ГАМК в проявения анксиолитичен 

ефект. Може да се допусне участие на повече от един от посочените механизми за 

осъществяване на  регистрирания анксиолитичен ефект на сухия екстракт на Satureja montana.  

Според изследователския екип на Melo FH карвакролът  повлиява редица невротрансмитери, 

сред които ГАМК, норадреналин и серотонин. (Melo  FH et al_2010) С тези данни могат да се 

обяснят получените резултати при изследването на локомоторната активност и социалното 

взаимодействие в нашето изследване.  С промяната в нивата на невротрансмитерите  не могат 

да бъдат обяснени данните, получени  при  Вогел теста.  

В развитието на тревожността участие вземат хроничното ниско-степенно възпаление и 

оксидативния стрес, които от своя страна са свързани с повишените плазмени концентрации 

на кортикостерон, последица от въздействието на стреса. (Costello H et al_2019, Salim S_2017, 

Carnevali L et al_2020) Поради тази причина в обсъждането на анксиолитичното действие на 

розмариновата киселина и карвакрола трябва да се имат в предвид техните антиоксидантни и 

противовъзпалителни ефекти. (Nadeem M et al_2019, Luo C et al_2020, Mohammedi Z_2017)  

В достъпната ни литература не са открити данни за ефекта на сух екстракт на Satureja montana 

върху тревожността. В проведените в настоящето проучване опити сухият екстракт от 

лечебното растение проявява по-силна анксиолитична активност от самостоятелно 

приложените две активни съединения в състава му, което ни дава основание да изкажем 

хипотеза за синергизъм между розмариновата киселина и карвакрола. 

Литературните данни по отношение на ефекта на розмариновата киселина върху 

разпознавателната памет са противоречиви. (Mirza FJ et al_2021, Fonteles AA et al_2016) 

Резултатите, получени при изследването на този показател в настоящето проучване се 
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потвърждават от някои изследователски колективи в достъпната ни литература. (Fonteles AA 

et al_2016) Подобряването на когнитивните способности на животните, третирани с фенолната 

киселина вероятно се дължат на нейните невропротективните свойства. (Mirza FJ et al_2021, 

Fonteles AA et al_2016) 

Подобно на розмариновата киселина карвакрола също подобрява когнитивните способности 

на гризачите (Elhady MA et al_2019, Lee B et al_2020), което е в противоречие с получените в 

настоящето проучване резултати. Можем да предположим, че тези различия се дължат на 

използваните модели на увреждане на паметта и различния период на третиране с фенолното 

съединение.  

В достъпната ни литература не бяха открити данни за ефекта на сухия екстракт на Satureja 

montana върху когницията, с които да сравним получените резултати. Сухият екстракт на 

Satureja montana увеличи единствено времето на изследване на новия обект без 

сигнификантно да повлияе дискриминационния индекс. Въпреки това можем да приемем, че 

ефектът на балканската чубрица върху разпознавателната памет е по-силен от този на 

самостоятелно приложените розмаринова киселина и карвакрол, което вероятно се дължи на 

потенцирането на когнитивния ефект на фенолната киселина в състава на екстракта. 

4.6. Антидепресивен ефект 

4.6.1 При модел на остър студов стрес 

Ролята на стреса в индуцирането на поведенчески промени при гризачи беше обсъдено в 

предходната точка.  

Тестът с принудително плуване е най-често използваният метод за установяване на 

депресивно поведение при експериментални животни и скрининг за потенциален 

антидепресивен ефект на нови лекарствени молекули, поради което е включен в дизайна на 

настоящето проучване. (Slattery DA et al_2012, Slattery DA et al_2014) 

4.6.1.1. Тест принудително плуване (forced swim test) 

Острият студов стрес статистически значимо увеличава времето на покой, отчетено в двете 

позитивни контролни групи.  

Сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w. сигнификантно увеличава времето на 

активна борба при сравнение с резултатите на  позитивната контролна група, третирана с 

дестилирана вода. Този ефект не е отчетен за по-високата експериментална доза екстракт и 
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розмариновата киселина, както и в групата, третирана с карвакрол. Само при сух екстракт 

Satureja montana 250mg/kg b.w. е отчетено статистически значимо увеличение на  времето на 

активна борба при сравнение на резултатите на групата с карвакрол и розмаринова киселина. 

Резултатите са представени на фигура 18. 

 

Фигура 18. Антидепресивен ефект на сух екстракт на Satureja montana, розмаринова 

киселина и карвакрол след 14-дневно третиране при модел на остър студов стрес 

** Сигнификантно увеличаване на времето на покой при съпоставяне на двете позитивни с 

двете негативни контролни групи, отчетено с Independent sample T test 

* Сигнификантно намаляване на времето на покой при съпоставяне с позитивна контролна 

група с дестилирана вода, отчетено с Independent sample T test 

# Сигнификантно намаляване на времето на покой при съпоставяне с групата, третирана с 

розмаринова киселина, отчетено с Independent sample T test 

^ Сигнификантно намаляване на времето на покой при съпоставяне с групата, третирана с 

карвакрол, отчетено с Independent sample T test 

4.6.2. При модел на хроничен стрес 

4.6.2.1. Тест принудително плуване (forced swim test) 

Хроничният стрес сигнификантно увеличава времето на покой в двете позитивни контролни 

групи, третирани с дестилирана вода и зехтин.  

Сухият екстракт на Satureja montana 250mg/kg b.w. и розмариновата киселина увеличават 

статистически значимо времето на активна борба в сравнение с позитивната контрола с 

дестилирана вода. Този ефект не е отчетен за по-високата експериментална доза екстракт 
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карвакрол. При сравнение на резултатите на четирите експериментални групи не са 

регистрирани показатели, характеризиращи антидепресивен ефект. Розмариновата киселина 

понижава статистически значимо времето на покой спрямо сухия екстракт в доза 500mg/kg 

b.w. Резултатите са представени на фигура 19. 

 

Фигура 19. Антидепресивен ефект на сух екстракт на Satureja montana, розмаринова 

киселина и карвакрол след 60-дневно третиране при модел на хроничен непредвидим стрес 

** Сигнификантно увеличаване на времето на покой при съпоставяне на двете позитивни с 

двете негативни контролни групи, отчетено с Independent sample T test 

* Сигнификантно намаляване на времето на покой при съпоставяне с позитивната контролна 

група с дестилирана вода, отчетено с Independent sample T test 

# Сигнификантно намаляване на времето на покой при съпоставяне с групата, третирана със 

сух екстракт на Satureja montana 500mg/kg b.w, отчетена с Independent sample T test 

Според Lataliza AAB и Wang J розмариновата киселина проявява значителен антидепресивен 

ефект като намалява времето на имобилизация при теста с принудително плуване. (Lataliza 

AAB et al_2021, Wang J et al_2021) В настоящето проучване фенолната киселина повлиява 

депресивното поведение единствено в модела на хроничен стрес, което може да се обясни с 

по-продължителния период на третиране, както и различните физиологични механизми, които 

се активират при двата използвани модела на стрес. Хроничният стрес се свързва с намаляване 

на активността на допаминергичните неврони във вентралната тегменална област, а 

розмариновата киселина увеличава нивата на допамин, което обяснява проявеният 

антидепресивен ефект. (Fox ME et al_2019, Kondo S et al_2015)  
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За разлика от розмариновата киселина в настоящето проучване карвакролът не прояви 

антидепресивен ефект, което е в противоречие с данните от достъпната ни литература. (Polli 

FS et al_2019, Noshy PA et al_2018) Най-вероятно това се дължи на различните 

експериментални дози и модели за индуциране на депресия. Карвакролът повлиява 

невротрансмисията на допамин и серотонин (Polli FS et al_2019), но е възможно тези 

механизми на действие да не са достатъчно  ефективни, за да преодолеят настъпилите в 

следствие на стреса промени в ЦНС.  

В достъпната ни литература не бяха открити данни за антидепресивния ефект на сухия 

екстракт на Satureja montana. В настоящето проучване сухият екстракт на това лечебно 

растение сигнификантно намалява времето на имобилизация и в двата използвани модела на 

стрес. Това ни дава основание да предположим потенциране на антидепресивния ефект на 

розмариновата киселина от карвакрола в състава на сухия екстракт Satureja montana. В 

подкрепа на таи хипотеза са намерените статистически значими в изследваните показатели на 

животните след перорално приложение на сух екстракт на Satureja montana при сравняване с 

резултатите на животните, третирани с розмаринова киселина и карвакрол. 

4.7. Ефект върху теглото, нивото на кортизол и оксидативния стрес в модел на хроничен 

стрес 

4.7.1. Проследяване на теглото на животните от опитните  и контролните групи 

При сравняването на изходните тегла на животните е установено: 

А/ Животните от  негативната контролна група с дестилирана вода са със сигнификантно по-

ниско тегло при сравнение с теглото на животните от съответната позитивна контрола, 

групите, третирани с розмаринова киселина, сух екстракт на Satureja montana 250mg/kg и 

500mg/kg.  

Б/ Теглото на животните от негативната контрола със зехтин е статистически значимо по-

ниско спрямо теглото на животните от групата, третирана с карвакрол.  

В края на опита (на 60-я ден) е регистрирано: 

А/ Сигнификантно по-ниско тегло на животните в двете позитивни контролни групи при 

сравнение с теглото на животните от негативните контроли.  
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Б/ Животните, третирани със сух екстракт на Satureja montana 250mg/kg и розмариновата 

киселина също са със статистически значимо по-ниско тегло спрямо негативната контрола с 

дестилирана вода.  

В/ Групата животни, третирани с карвакрол е със сигнификантно по-ниско тегло при 

сравнение с резултатите на животните от негативната контролна група със зехтин. Резултатите 

са показани на фигура 20. 

 

Фигура 20. Сравнение на теглото на животните, третирани със сух екстракт на S. montana, 

розмаринова киселина и карвакрол при модел на хроничен стрес 

* Статистически значимo по-ниско изходно тегло при съпоставяне с позитивната контрола с 

дестилирана вода с това, измерено в групите, третирани с розмаринова киселина и двете 

експериментални дози на сух екстракт на Satureja montana, отчетено с One-way ANOVA test и 

LSD post hoc test  

** Статистически значимo по-ниско изходно тегло при съпоставяне с позитивната контрола 

със зехтин с това, измерено в групата, третирана карвакрол, отчетено с One-way ANOVA test 

и LSD post hoc test  

# Статистически значимо по-ниско тегло в края на експеримента при съпоставяне с 

негативната контролна група, третирана с дестилирана вода, отчетено с One-way ANOVA test 

и LSD post hoc test  

^ Статистически значимо по-ниско тегло в края на експеримента при съпоставяне с 

негативната контролна група, третирана със зехтин, отчетено с One-way ANOVA test и LSD 

post hoc test  
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При животните от двете позитивни контроли е отчетен статистически значим по-бавен 

седмичен темп на наддаване на тегло в сравнение с двете контроли, които не са подложени на 

стресовите фактори. Този ефект е установен в четирите експериментални групи при 

сравняването на данните с тези от съответната негативна контрола. Резултатите са показани 

на фигура 21. 

 

Фигура 21. Съпоставяне на темпа на наддаване на седмична база в модел на хроничен стрес 

* Сигнификантно по-бавно наддаване на тегло при съпоставяне с негативната контролна 

група, третирана с дестилирана вода, отчетено с One-way ANOVA test и LSD post hoc test 

^ Сигнификантно по-бавно наддаване на тегло при съпоставяне с негативната контролна 

група, третирана със зехтин, отчетено с One-way ANOVA test и LSD post hoc test 

При гризачи, подложени на хроничен стрес, се наблюдава загуба на тегло и намален апетит, 

независимо от увеличените концентрации на кортикостероидни хормони в плазмата. (Wang Q 

et al_2017, Patchev VK et al_2006) Тези данни от достъпната ни литература са в съответствие с 

измерените от нас ниско тегло в края на опита и забавен тегловен прираст в групите, 

подложени на стресовите фактори. Въпреки установените анксиолитичен и антидепресивен 

ефект на сухия екстракт на Satureja montana, розмаринова киселина и карвакрол позитивен 

ефект върху теглото не е отчетен. Възможно е това да се дължи не само на прекия ефект на 

хроничния стрес върху апетита, но и на  други механизми, различни от тези, участващи в 

проявите на тревожно и депресивно поведение.  

4.7.2. Биохимични показатели  

Хроничният стрес не оказва сигнификантен ефект върху нивата на глюкоза, триглицериди и 

холестерол. Третирането на опитните животни със сух екстракт на Satureja montana в две дози 
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– 250mg/kg b.w. и 500mg/kg b.w. и карвакрол в продължение на 60 дни не повлиява 

статистически значимо тези показатели при сравняването на тестовите групи със съответните 

позитивни и негативни контроли – дестилирана вода и зехтин, както и при съпоставянето 

помежду им (р>0,05 за всички показатели). В групата, третирана с розмаринова киселина се 

регистрира сигнификантно увеличаване на плазмената концентрация на холестерол спрямо 

позитивната контролна група, получавала дестилирана вода (р= 0,008). Този резултат не може 

да се тълкува като маркер за увеличен кортизол, тъй като плазмените концентранции остават 

в референтите стойности и не надвишават тези на негативните контролни групи Не са отчетени  

статистически значими разлики по отношение на другите два изследвани показателя – глюкоза 

и триглицериди. Липсата на сигнификантни разлики в измерените плазмени концентрации на 

трите изследвани показателя най-вероятно се дължат на потиснатият апетит и намаления 

прием на храна, доказателство за които е и ниското тегло в края на опита.  

Хроничният стрес не оказва сигнификантен ефект върху нивата на пикочна киселина. 

Третирането на опитните животни със сух екстракт на Satureja montana в две дози – 250mg/kg 

b.w. и 500mg/kg b.w., розмаринова киселина и карвакрол в продължение на 60 дни не повлиява 

статистически значимо този показател при сравняването на тестовите групи със съответните 

позитивни и негативни контроли – дестилирана вода и зехтин, както и при съпоставянето 

помежду им (р>0,05). Визуализация на резултатите не е представена.  

Пикочната киселина е един от лесно достъпните маркери за проследяване нивата на 

оксидативен стрес в организма, неутрализирайки ефектите на свободните радикали. (Neha K 

et al_2019) Независимо от липсата на статистическа значимост при съпоставяне на групите 

плазмените концентрации на този показател са увеличени в позитивните контроли, което може 

да се тълкува като индиректен маркер за повишен оксидативен стрес. Тази хипотеза е в 

съответствие с данни от достъпната ни литература. (de Punder K et al_2015, López-López AL et 

al_2016) 

Розмариновата киселина и карвакролът са познати със своите антиоксидантни ефекти (Ezz-

Eldin YM et al_2020, Nadeem M et al_2019), в съответствие с което намалиха стойностите на 

пикочната киселина в плазмата. Тези резултати се потвърждават и от други изследователски 

екипи. (El-Desouky MA et al_2019, Riaz M et al_2022) Подобно на двете активни съединения, 

открити в състава й, сухият екстракт на Satureja montana също проявява in vivo антиоксидантна 

активност. (Vladić J et al_2020) Понижените стойности на пикочната киселина в нашето 

изследване можем да обясним с изразена антиоксидантна активност на сухия екстракт на 
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Satureja montana. Регистрираните вариации в плазмените концентрации на пикочната 

киселина между експерименталните групи са несигнификантни. Причина за това е, че този 

показател е не само маркер за оксидативен стрес в организма, но е зависим от количеството 

приет с храната белтък. В групите животни, подложени на въздействието на стресовите 

фактори е регистриран намален седмичен тегловен прираст, което е израз на намален прием 

на храна. Това е и най-вероятната причина за по-малките вариации в стойностите на пикочната 

киселина и липсата на статистически значими разлики между групите. 

На таблици 4, 5 и 6 са обобщени фармакологичните ефекти на сухия екстракт на Satureja 

montana, розмаринова киселина и карвакрол. 

Таблица 4. Сравнителна таблица на фармакологичните ефекти на сухия екстракт на Satureja 

montana, Розмаринова киселина и Карвакрол след 14 дневно перорално третиране 

                                                     Вещество 

 

Ефект 

Satureja 

montana 

250mg/kg 

b.w 

Satureja 

montana 

500mg/kg 

b.w 

Розмаринова 

киселина 

15mg/kg b.w. 

Карвакрол 

 

500mg/kg 

b.w. 

Аналгетичен 
Тейлфлик тест ✓ ✓   

Плантарен тест ✓ ✓  ✓ 

Локален 

противовъзпалителен 

Плетизмометър 
✓ ✓  ✓ 

Системен 

противовъзпалителен 

(при модел на остър 

студов стрес) 

Измерване на 

серумни 

цитокини  
    

Анксиолитичен 

Повдигнат 

кръстосан 

лабиринт 

✓  ✓  

Тест социално 

взаимодействие 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Тест открито 

поле 
✓    

Вогел тест     

Ефект върху паметта 
Разпознаване 

на нов обект 
 ✓ ✓  

Антидепресивен 

Тест с 

принудително 

плуване 

✓    
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Таблица 5. Сравнителна таблица на фармакологичните ефекти на сухия екстракт на Satureja 

montana, Розмаринова киселина и Карвакрол след 30 дневно перорално третиране 

                                                    Вещество 

 

Ефект 

Satureja 

montana 

250mg/kg 

b.w 

Satureja 

montana 

500mg/kg 

b.w 

Розмаринова 

киселина 

15mg/kg b.w. 

Карвакрол 

 

500mg/kg 

b.w. 

Аналгетичен 
Тейлфлик тест ✓ ✓ ✓  

Плантарен тест  ✓   

Локален 

противовъзпалителен 

Плетизмометър 

✓    

Таблица 6. Сравнителна таблица на фармакологичните ефекти на сухия екстракт на Satureja 

montana, Розмаринова киселина и Карвакрол след 60 дневно перорално третиране 

                                                    Вещество 

 

Ефект 

Satureja 

montana 

250mg/k

g b.w 

Satureja 

montana 

500mg/k

g b.w 

Розмаринов

а киселина 

15mg/kg b.w. 

Карвакрол 

 

500mg/kg 

b.w. 

Системен 

противовъзпалителен 

(при модел на 

хроничен 

непредвидим стрес) 

Измерване на 

серумни 

цитокини      

Анксиолитичен 

Повдигнат 

кръстосан 

лабиринт 

✓ ✓  ✓ 

Тест социално 

взаимодейств

ие 

✓ ✓  ✓ 

Тест открито 

поле 
✓  ✓  

Вогел тест ✓    

Ефект върху паметта 
Разпознаване 

на нов обект 
✓ ✓ ✓  

Антидепресивен 

Тест с 

принудително 

плуване 

✓  ✓  
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Заключение 

Лечебното растение Satureja montana е добре познато в народната медицина със своите 

терапевтични ефекти проявени в гастроинтестиналната, отделителната и дихателната системи. 

Интерес за изследователите представляват антиоксидантната, противомикробната и 

противовирусна активност на растението.  

Независимо от литературните данни за състава на Satureja montana, както и за in vitro и in vivo 

способността на лечебното растение да неутрализира свободните радикали и да повлиява 

ендогенната антиоксидантна система  на човешкия организъм, изследване на тези показатели 

е необходимо като част от фармакологичното проучване на сухия екстракт на Satureja 

montana. Използваният в настоящото проучване сух метанолно-воден екстракт на Satureja 

montana, събрана на територията на Република България, е стандартизиран по съдържанието 

на розмаринова киселина и карвакрол. Измереното общо фенолно съдържание на сухия 

екстракт на Satureja montana е по-голямо от това, съобщено от други автори в достъпната ни 

литература. Тези резултати, получени след течнохроматографския и спектрофотометричен 

анализ на сухия екстракт на Satureja montana, ни дават основание за последващи изследвания 

на антиоксидантната активност на екстракта и неговите фармакологични ефекти и токсичност. 

Сухият екстракт на Satureja montana проявява антиоксидантна активност във всички 

приложени методи за изследване на този показател. Сравняването на резултатите с тези, 

получени от други изследователски екипи е трудно поради многообразието от in vitro методи 

за измерване на антиоксидантната активност. Поради тази причина в настоящият 

дисертационен труд са използвани три различни in vitro метода. Наличието на редуцираща 

свободните радикали активност във всеки един от тях ни дава основание да приемем 

анализираният сух екстракт на Satureja montana за антиоксидант. 

Основен етап от фармакологичното проучване на нови лекарствени продукти със синтетичен 

или природен произход е установяването на тяхната токсичност. Изследваният в настоящият 

дисертационен труд сух екстракт на Satureja montana е нетоксичен в дози, многократно 

надвишаващи терапевтичните. При ежедневен перорален прием в продължение на 90 дни не 

се регистрират отклонения в пълната кръвна картина, основни биохимични показатели, АСАТ, 

АЛАТ и пикочна киселина. При хистологичното изследване на паренхимни органи не са 

регистрирани микроскопски промени в нормалната им структура.  

Фармакологичното проучване на сухия екстракт на Satureja montana включва изследване на 

аналгетичен, противовъзпалтелен, анксиолитичен и антидепресивен ефекти и сравняването им 
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с тези, проявени след третирането на експерименталните животни с двете активни съединния, 

открити в сухия екстракт на Satureja montana – розмаринова киселина и карвакрол. Прегледът 

на достъпната ни литература ни позволи да изберем най-подходящите експериментални 

методи, с които да установим наличието на определен фармакологичен ефект и да проучим 

най-вероятният механизъм на действие на сухия екстракт на Satureja montana.  

Сухият екстракт на Satureja montana проявява аналгетичен ефект, сравним с този на 

Метамизол и противовъзпалителна активност, съпоставима с тази на Диклофенак. Тези 

резултати ни дават основание да изкажем хипотеза за блокиране на циклооксигеназата като 

най-вероятен механизъм на лекарствено действие.  

Проявените анксиолитичен и антидепресивен ефекти на сухия екстракт на Satureja montana 

при двата използвани модела на стрес са по-изразени от тези, регистрирани след 

самостоятелното третиране с розмаринова киселина и карвакрол. Възможно е по-добрата 

анксиолитична и антидепресивна активност на сухия екстракт на Satureja montana да се дължи 

на синергистични взаимодействия на двете активни съединения, открити в състава на 

екстракта. Най-вероятният механизъм на действие е чрез повлияването на медиаторите 

серотонин, допамин и норадреналин в централната нервна система. Доказването или 

отхвърлянето на тези хипотези ще бъде обект на допълнителни проучвания.  
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Изводи 

1. Сухият екстракт на Satureja montana е стандартизиран по съдържанието на розмаринова 

киселина и карвакрол чрез разработения течнохроматографски метод. 

2. Сухият екстракт на Satureja montana притежава антиоксидантна активност in vitro, 

определена по три метода. 

3. Не е установена остра и хронична токсичност след перорално приложение на сухия екстракт 

от Satureja montana. 

4. Сухият екстракт на Satureja montana проявява аналгетичен ефект, съпоставим с този на 

Metamizol. Аналгетичният ефект на екстракта е по-изразен в сравнение с този на 

самостоятелно приложени розмаринова киселина и карвакрол. 

5. Сухият екстракт на Satureja montana проявява локален противовъзпалителен ефект, сравним 

с този на Diclofenac. Противовъзпалителният ефект на екстракта е по-изразен в сравнение с 

този на самостоятелно приложени розмаринова киселина и карвакрол. 

6. Сухият екстракт на Satureja montana проявява тенденция за намаляване на серумни 

концентрации на IL-6, IL-1b и TNF-a при модели на остър и хроничен стрес. 

7. Сухият екстракт на Satureja montana проява анксиолитичен и антидепресивен ефект при 

модели на остър и хроничен стрес. 

8. Анксиолитичният и антидепресивният ефекти на сухия екстракт на Satureja montana е по-

изразен от тези на самостоятелно приложени розмариновата киселина и карвакрол при двата 

експериментални модела на стрес. 

9. При модел на хроничен стрес сухият екстракт на Satureja montana намалява телесното тегло 

на опитните животни, но не променя плазмените нива на глюкоза, холестерол, триглицериди 

и пикочна киселина.  

10. Дозата от 250mg/kg b.w. сух екстракт на Satureja montana е по-ефективна в 

експерименталното изследване на аналгетичен, противовъзпалителен, анксиолитичен и 

антидепресивен ефект.  
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Приноси 

А. С научно теоретично значение 

1.  За пръв път в България е проведено системно фармакологично проучване за 

установяване на анксиолитичен, антидепресивен, болкоуспокояващ и 

противовъзпалителен ефект на сух екстракт на  Satureja montana. 

2. Установена е зависимост между проявената от сух екстракт на  Satureja montana 

анксиолитична и антидепресивна активност и неговия антиоксидантен и 

противовъзпалителен ефект. 

3. Определена е ефективната доза на сух екстракт на  Satureja montana при 

експерименталното изследване на аналгетичен, противовъзпалителен, 

анксиолитичен и антидепресивен ефект 

 

Б. С научно-приложна стойност  

1. Стандартизиране и in vitro определяне антиоксидантна активност на сух екстракт 

на Satureja montana, събрана от територията на Република България. 

2. Проведено е експериментално изследване за лекарствена безопасност на сух 

екстракт от Satureja montana и розмаринова киселина - основно активно вещество.  

3. Изследването на серумните концентрации на проинфламаторните цитокини IL-6, 

IL-1b и TNF-a не е надежден маркер за регистриране на системен 

противовъзпалителен ефект при модели на остър и хроничен стрес. 

4. Разработен е протокол за Вогел теста. 
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