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биоразнообразие за разработване на 

съвременни фитопродукти.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Биоразнообразието като капитал  
 
 
 
 
 

 
Биоразнообразието или биологичното разнообразие включва 
всички видове и екосистеми, които представляват живота на 
Земята, и се дефинира като степента на вариация на една 
форма на живот в даден вид, екосистема, биом или планета. 
Биоразнообразие е сложен термин, който става популярен 
през втората половина на 80-те години на миналия век и 
включва: 
 
Генетично разнообразие - разнообразие във видовете; 
  
Разнообразие между видовете;  
 
Разнообразие на екосистемите;  
 



Еднакъв брой видове и индивиди в две екосистеми 

Бедно  
биоразнообразие 

Богато  
биоразнообразие 



 
 
 
 
 

България притежава богато  

биоразнообразие 



 
      Разнообразието на висшите растения в България обхваща 
3900 - 4100 вида и се обуславя от редица фактори: 
 Преди всичко географското положение на страната, 
позволяващо разпространението на разнообразни флорни 
елементи на сравнително неголяма територия 
средноевропейски, средиземноморски, малоазиатски, 
понтийски, степни, панонски и др.  
 От значение е и сложната геоморфология на релефа, с 
надморски височини от 0 до почти 3000 м, с разнообразие 
от планински системи.  
Следва да се отбележи и факта, че част от територията на 
страната е древна суша, останала незасегната и от 
заледяванията през неогена, което е благоприятствало 
оцеляването и запазването на терциерни реликтни видове. 
 



Видове висши 

растения, 

 бр. 

Видове МАР, 

бр. 
Ендемити, 

бр. 

България 3900 – 4100 650 – 770 Български – 175 

Балкански - 270 

Най-богати семейства са: 

 

Asteraceae (≈ 490) - сложноцветни 

Poaceae (≈ 330) - житни 

Fabaceae (≈ 290) - бобови 

Rosaceae (≈ 200) - розоцветни 

Brassicaceae (≈ 200) - кръстоцветни 

Apiaceae (≈ 150)  - сенникоцветни 

Lamiaceae (≈ 150) - устноцветни 



 
 
 
 
 

Родопи – 2480 вида, 63,5% от българската флора. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Стара Планина – 2370 вида, 61% от българската флора. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Пирин – 2080 вида, 53% от българската флора. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Рила – 2030 вида, 52% от българската флора. 

 
 
 
 
 



 
Годишният добив на медицински и ароматни растения в 
България е около 15 000 – 17 000 тона. В България, 
както и в повечето Балкански държави събирането на 
медицински и ароматни растения от природата допринася 
в най-голяма степен за добива - 75-80%. Oколо 20-25% 
от добива са култивирани растения. Около 2000-3000 
тона/годишно медицински и ароматни растения се 
преработват или консумират в България. Те включват 
повече от 250 билки от над 200 растителни вида. С най-
широка употреба са: коприва (Urtica dioica), жълт 
кантарион (Hypericum perforatum), дървесен бъз (Sambucus 
nigra), шипка (Rosa spp.), липа (Tilia spp.), мащерка (Thymus 
serpyllum), глог (Crataegus spp.), лайка (Chamomila recutita), 
мента (Mentha piperita), бял равнец (Achillea spp.), лечебна 
ружа (Althaea officinalis), иглика (Primula spp.),  живовляк 
(Plantago spp.) и много други. 
 



България е сред лидерите в Европа по износ на непреработени 
медицински и ароматни растения. Около 200 билки от 140 растителни 
вида са обект на експорт. Около 13000 – 15000 тона български билки се 
изнасят годишно: Германия – 65%, Испания – 10%, Италия – 5%, 
Франция – 5%, други държави – 15%. 



Държава Експорт, 

млн. USD 

Импорт, 

млн. USD 

Германия 136.9 317.2 

Полша 62.1 22.3 

Холандия 33.7 58.1 

България 29.6 2.4 

Белгия 27.2 36.2 

Испания 25.4 60.4 

Албания 21.1 n.a 

Великобритания 14.7 61.5 

Турция 11.9 4.9 

Чехия 10.7 20.4 

Хърватска 9.1 2.7 

Украйна 7.8 5.4 



 
 
 
 
 

Добавена стойност в различни етапи от преработката на МАР 
 
 
 
 
 

Производство  

и реализация на  

билки 

Екстракция и  

получаване на  

екстракти  

Разработване на  

лекарствени  

форми 

 
 

В зависимост от разходите 

за наторяване, растителна  

защита и събиране на  

реколтата. 

1-5% 
 

 

 

В зависимост от вида и  

степента на екстракция,  

загубите, използваните  

стандарти  и аналитични  

дейности..  

10-15% 80-90% 



Използване на медицински и ароматни растения за 
разработване на фитопродукти 

МАР 

(БАВ) 

Козметика 

Лекарства 

Матрица за 

нови молекули 

Хранителни  

добавки 

Храни 

Функционални 

храни 



 
Директива 2001/83 на ЕО, изменена от Директива 2004/24/EО 
регламентира понятието “традиционни растителни 
лекарствени продукти“ и процедурите за тяхната регистрация  
Ако заявителят може да докаже с помощта на подробна научна 
библиография, че компонентът или компонентите на даден 
лекарствен продукт са с утвърдена медицинска употреба и имат 
призната ефикасност, както и приемливо ниво на безвредност, 
то не е длъжен да представя резултати от предклинични 
тестове или клинични изпитания. 
Дългата традиция на употреба на лекарствения продукт 
позволява да се намали необходимостта от извършването на 
клинични изпитания, тъй като неговата ефикасност се счита за 
приемлива поради продължителността на употребата му и на 
натрупания от нея опит. 

Традиционни растителни лекарствени продукти 



 
Преобладаващото мнозинство от лекарствени продукти, които 
имат достатъчно дълга и последователна традиция, са 
получени от растителни вещества. Затова имено за тях първо е 
въведено опростено регистриране като традиционни 
растителни лекарствени продукти. Опростена процедура за 
регистрация на  растителните лекарствени продукти се нарична 
„регистрация на традиционна употреба“. 
  
Задължително условие е наличието на библиографски данни 
или доклади на експерти, които показват, че лекарственият 
продукт или еквивалентен продукт е с медицинска употреба 
най-малко от 30 години преди датата на подаване на 
заявлението, от които най-малко 15 години в рамките на 
Европейската общност. 

Традиционни растителни лекарствени продукти 



Области на приложение на одобрени от ЕК 

традиционни растителни лекарствени продукти! 



 
 
 
 
 

Използване на биоразнообразието за 
разработване на лекарства и хранителни добавки 

 
 
 
 
 

 
Етноботаниката изучава установените отношения между 
хората и растенията. Тази област от ботаниката изследва как 
различните култури използват местните растения и тяхното 
приложение – за лечение (медицински растения), за храна, 
за козметика, за багрила, ритуали (психотропни растения) и 
т. н.  
Етноботаниката е в тясна връзка с етнофармакологията и 
народната медицина и е предпоставка за разработването на 
много съвременни лекарства за лечение на голям брой 
заболявания.  
Така например, през последните няколко десителетия 
видни етноботаници насочват усилията си към 
фармакологичната стойност на натрупаното емпирично 
етноботаничеснко знание.  
 



 
Първата стъпка е да се съберат данни:  
Кои растения? 
За какво заболяване?  
Как се прилагат? 
Тази информация се е предавала от уста на уста в 
продължения на хилядолетия, а от няколко века има и 
писмени данни за приложението на различни растения за 
лечение на болести  
 
Следващата стъпка е на базата на събраната информация да 
се планират следните експерименти: 
•Да се изследва фармакологичния ефект; 
• Да се установи вторичния/те метаболит/и, отговорен/и за 
наблюдавания фармакологичен ефект. 

 
 
 
 
 

Подход  
 
 
 
 
 





 
За радост Българското етноботаническо знание, натрупано 
по емпиричен път е много добре документирано.  
 
Нашата страна има дълголетни традиции в народната 
медицина и научни традиции в ботаниката и 
етнофармакологичните изследвания.   
 
Тези изследвания се провеждат главно в : 
Институтите на БАН; 
Софийски Университет “Св. Климент Охридски”; 
Пловдивски Унивесритет “Паисий Хилендарски”; 
Медицински Университет, София; 
Фармацевтични предприятия. 
 
 



В България е изключителни популярно билколечение чрез 
приготвяне на декокти или инфузии, които често 
неправилно наричаме чай.   





Благодаря за вниманието ! 

От надземна част на блатно кокиче се 
екстрахира галантамин. Използва се при 
лечение на полиомиелит, неврити, 
радикулити, миопатии, прогресивна 
мускулна дистрофия, детска церебрална 
парализа. 

Галантаминът е конкурентен, обратим 
инхибитор на ензима ацетилхолин естераза. 
Поради това си действие се използва за лека 
и средна форма на деменция и други 
дегенеративни нервни заболявания. 



Цитизин се извлича от плодове на  жълта 
акация  (Cytisus laburnum) и е предназначен  за 
производство на лекарствени продукти, които се 
прилагат при хроничен никотинизъм и за отказване от 
тютюнопушене. 

Cytisus laburnum 



Бабините зъби са използвни в българската 
народна медицина от векове. Установено е, 
че екстрактът от бабини зъби съдържа смес 
от фурастанолови сапонини 
(протодиосцин, трибестин, 
прототрибестин, трибулозин и др.), които 
имат хормоно-регулиращо и мускуло-
изграждащо действие. 

Екстрактът от бабини зъби, лекарствените 
средства и хранителни добавки, в които се 
влага, се използват в модерната медицина за 
лекуване на понижено либидо, импотемтност, 
стерилитет, климактеричен синдром и др. 



От плодове бял трън се извлича мощен 
хепатопротектор-силимарин. Прилага се при 
чернодробни увреждания, хронично-персистиращ и 
хронично-агресивен хепатит, чернодробна цироза; 
токсично-метаболни увреждания на черния дроб 
(например, стеатоза на черен дроб), за предпазване на 
чернодробните клетки при въвеждане на  обременяващи 
черния дроб вещества. 



Екстракти от жълт кантарион, 
стандартизирани по флавоноидно 
съдържание се прилагат като 
мембраностабилизиращо, 
антихеморагично, хепатопротективно, 
адстрингентно,  противовъзпалително 
средство. Влагат се в производството на 
готови лекарствени форми като 
Пефлавит и Пефлавит С. 

Hypericum perforatum  

Екстрактите от жълт кантарион, 
стандартизирани по съдържание на 
хиперицин намират широко приложение 
при лекуване на депресии и имат 
седативен ефект. 

Хиперицин 

Псевдохиперицин 



Глауцин хидробромид  се получава от 
надземната част на жълт мак и  притежава 
добре изразено противокашлично 
действие, като не предизвиква развитие на 
физическа зависимост от морфинов тип. 
Прилага се за лекуване на кашлица, остър 
и хроничен бронхит, коклюш и др.  

Glaucium flavum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Althaea officinalis  

Екстрактът от корени на лечебна ружа се 
прилага за производство на готови 
лекарствени продукти с омекчаващо, 
антитусивно, отхрачващо, антисептично, 
противовъзпалително и облекчаващо 
кашлицата действие  



Видът се използва във 
фармацевтичната, козметичната и 
хранително-вкусовата промишленост 

Използва се за пречистване на 
кръвта; неутралзиране на алергии; 
срещу хроничен гастрит; повишаване 
на чернодробната секреция; здраве 
на устната кухина; регенерация на 
кожата и лечене на абцеси, 
порязвания, изгаряния, и рани; срещу 
стрес и тревожност; безсъние; 
мигрена, главоболие и др. 



Цветовете на розата са известнис финия си 
аромат и се използват за индустриален 
добив на розово масло, което намира 
широко приложение в парфюмерийната и 
козметичната промишленост. Розовите 
цветчета се използват също така за 
овкусяване на храни и напитки и за 
приготвяне на инфузии (чай). 



Златния корен стимулира 
нервната система, намалява 
тревожността и има 
благоприятен ефект при 
депресии. Подобрява паметта. 



Пирински; Мурсалски; Алиботушки 
чай. В химичния му състав влизат 
флавоноиди, полифенолни киселини, 
иридоиди,  етерично масло и висок 
спектър от микро- и макро-елементи, 
отговорни за наблюдаваните 
фармакологични ефекти. Декоктите и 
инфузиите от това растение се 
използват като антиоксидантно, 
антимикробно, протово-язвено  и 
противо-възпалително средство. 

 
Използва се от векове от местното население в 
планините Родопи, Пирин и Славянка. Традицинното 
му използване се свързва с лечение на настинка, 
кашлица, фарингит, раздразнено гърло белодробен 
емфизем и др. Използва се също при възпаление и 
аденом на простатната жлеза. 
 



Растителните вторични метаболити служат за вдъновение на 
органичните синтетици за синтез на биологично активни 
молекули: 
В случай, че активната съставка е в много ниски количества в 
растението или нейното извличане е трудоемко и скъпо. 
 За модификация на вече известни молекули, извлечени от 
растения с цел повишаване на тяхната активност. 
Изчислено е, че броят на възможните въглеродни съединения с 
молекулна маса ≤ 500 Da. До момента е “само” 52 милиона 
(лекарства, природни продукти и виртуални съединения). 
Установено е, че броят на възможните структури е 1060 - това 
предоставя широк фронт на действие на синтетичната 
органична химия са синтез на нови биологично активни 
молекули. 

Използване на растителни вторични метаболити 
като матрица за нови молекули! 



 
 
 
 
 

Използване на биоразнообразието за 
разработване на функционални храни 

 
 
 
 
 

Нека храната бъде вашето лекарство.... 

• Известно е, че още от древността храната е  
използвана за лечение на човешкия организъм, без 
да се знае точния механизъм на въздействие (Индия, 
Китай, Египет и др.). 

Храна Здраве 

• В края на 19 и началото на 20 век започва 
изучаването на биологично активните вещества в 
храните. Това става предпоставка за развитието на 
концепцията за “Функционалните храни” 



Какво представляват функционалните храни? 

 Една храна е функционална, когато освен 
хранителна стойност тя осигурява и  
допълнителни  ползи за оганизма, свързани с 
подобряване на здравето или с намаляване на 
риска от заболявания.  

 
    Функционалните храни трябва:  
 Да имат регулиращо въздействие върху 

физиологичните системи.  
 Да намаляват риска от заболявания   
 Да помагат на организма да се справи с вече 

възникнали заболявания.  



История: 

 През 20-те години на миналия век е създадена 
първата функционална храна чрез добавка на 
йод към трапезната сол против заболявания на 
щитовидната жлеза.  

 
 1940-1950: Добавка на витамин А и витамин Д 

към мляко. Добавка на фолиева киселина към 
зърнени храни. 

 
 80-те години: В Япония е въведено понятието 

“Функционални храни”. 
 
 До 2000г. са открити хиляди биологично 

активни вещества от плодове, зеленчуци, билки 
и зърнени храни 



Видове функционални храни 

 Цели храни – плодове, зеленчуци, зърнени храни 
и продукти получени от тях. 
 

 Подсилени храни – храни с добавени витамини и 
минерали. 
 

 Обогатени храни – храни, в които са добавени 
биологично активни компоненти, различни от 
витамини и минерали. 
 

Хранителните добавки не са функционални храни! 
 

При етикетирането на функционални храни може 
да се използват претенции свързани със: 
Съдържание на определени вещества. 
Функционалност. 



Храна или лекарство??? 

Функционални храни Лекарства Храни 

 Храни – необходими за нормалното същствуване 
на живите органими. Снабдяват тялото с енергия 
и структурни компоненти. 

 
 Функционални храни – предпазват от заболявания. 

 
 Лекарства – лекуват заболявания. 



Антиоксиданти 
  
 В живите организми е изградена защитна система от 

антиоксиданти, които имат за цел да 
предотвратяват образуването или да улавят вече 
образуваните свободни радикали и да 
неутрализират тяхното вредно действие. По този 
начин се поддържа баланс между наличието на 
антиоксиданти и свободни радикали в организма. 
   



 
 Външните фактори, свързани с модерния начин на 

живот като цигарен дим, изгорели газове, 
химически замърсената храна и стресът водят до 
нарушаване на това равновесие, което е 
предпоставка за възникване на много заболявания.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Дисбалансът между наличието на прооксиданти и 
антиоксиданти в организма се дефинира като 
оксидативен стрес.   

прооксиданти 

антиоксиданти 



 
 

 В хранителната наука антиоксидантите са: 
 
 Съединения, които предпазват храните от 

гранясване; 
 
 Съединения, които постъпват с храната в организма 

и намаляват вредното въздействие на реактивните 
форми на кислорода и азота. 

 
 
 Вещества, които в ниски концентрации в сравнение 

със субстрата значително забавят или инхибират 
неговото окисление (Halliwell & Gutteridge, 1990). 
   

  



1. Начален скрийнинг на голям брой суровини (>20) 
(антиоксидантна активност, химичен състав и др.) 

2. Избор на най-добрите 

3. Задълбочено изследване на химичния състав и 
биологичната активност 

    (HPLC анализ, антиоксидантна, имуностимулиращ, антимикробна, антотуморна, 
митогенна ацтивност и др.) 

4. Разработване на лабораторни технологии 

5. Индустриални опити и промишлено получаване 
(Чрез две МСП – Витанеа ООД и  ИТЦ ООД) 

6. Готов продукт 

7. Изследване на биологичната активност на готовия 
продукт 

(In vitro и In vivo) 

Интегриран подход при разработване на 

функционални храни 
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TRAP  антиоксидантна активност на български 

зеленчуци 
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Биологични и медицински изследвания 

 Специализираната болница за активно лечение по 
онкология (СБАЛО) – София. 

 
 Медицински Университет – Пловдив 
 
 МБАЛ “Царица Йоана” – София 

 
 Институт по Биофизика – ЧАН, Бърно, Чехия 



 Съвместно със специализираната болница за активно лечение по 
онкология СБАЛО – София бе изследвано протективното действие на 
нектар от Арония и нектар от Ягода, произведени от фирма Витанеа, върху 
канцерогенното действие на тютюнев дим при мишки.  

 Третирането на мишките с тютюнев дим в продължение на четири месеца 
предизвика в опитните животни загуба на тегло и хистопатологични 
изменения на белия дроб (емфизем, пролиферация на кръвоносните 
съдове, алвеоларна епителна хиперплазия и повишен брой аденоми), 
паренхимна деградация на черния дроб и язва на пикочния мехур. 

 Паралелното третиране на животните с тютюнев дим и нектар от арония 
или ягода доведе до статистическо значимо снижение на кластогенната 
активност на тютюневия дим. И двата продукта подтиснаха 
предизвиканите от тютюневия дим загуба на тегло, цитогенетични 
увреждания, чернодробна дегенерация, белодробен емфизем и 
белодробни аденоми. 

 Протективният ефект бе по-изявен при женските мишки, което най-
вероятно се свързва със способността на полифенолните съединения от 
аронията и ягодата да модулират метаболизма на естрогените, които се 
свързват с белодробната канцерогенеза. 



 Съвместно с клиниката по ендокринология към МУ – Пловдив 
бе установено, че  ежедневния прием на сок от арония в 
продължение на 10 дни води до статистически значимо 
покачване на антиоксидантния капацитет на кръвна плазма при 
здрави доброволци. 

 Приемът на сок от арония води до подобряване на стойностите 
на кръвната захар и особено на стойностите на серумните 
липиди - холестерол и триглицериди при пациенти със 
захарен диабет.  

 В клиниката по ендокринология към МУ – Пловдив бе 
установено, че дву-месечен ежедневен прием на сок от арония 
води до статистически значима редукция на ниско-плътностния 
холестерол, както и повишаване на високо-плътностния 
холестерол и аполипопротеин-А1 при пациенти с асимптомна 
лека хиперхолестеролемия.  

 В СБАЛО – София бе установено, че нектар от арония, обогатен с 
пектин оказва протективно действие при модели на 
интестинална канцерогенеза, индуцирана чрез 1,2-
диметилхидразин, което се проявява най-добре в забавяне 
процесите на промоция на канцерогенезата и се изразява в 
нарастване на относителния дял на доброкачествените тумори, и 
в намаляване размера на индуцираните неопластични лезии. 



Благодаря за вниманието ! 


