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Медицински и ароматни растения (МАР) 

Природата ни е снабдявала със средства за лекуване на 
болести от незапомнени времена, а лекуването чрез растения 
е съпътствало целия процес на еволюция на Хомо сапиенс. 
 
Никой не знае със сигурност как се е зародила идеята напр. 
да се сдъвче листо от растение за да се облекчат стомашни 
болки или да се използват растения за лекуване на рани. 
 
 Никой не знае също кога точно е започнало това. 
 



 
Има безспорни доказателства, че неандерталците (60 000 пр. 
Хр.) са използвали медицински растения за лечебни цели. 
 
 
 
Как го знаем ли? 
 
 
Микрофосили – 
палинологични 
доказателства 
 
 
 
 
 
 

През вековете хората са натрупвали емпирични знания за 
лечебните свойства на дивите растенията! 



Дори и днес около 80% от населението на земята разчита 
предимно на природни продукти (главно билки) за първично 
лечение на болести, а голяма част от лекарствата използвани 
от останалите 20 % са базирани или вдъхновени на/от 
медицински и ароматни растения. 
 
 Медицински растения – диви и/или култивирани растения, 
които на базата на писмени източници и/или традиционната 
им употреба могат да бъдат използвани директно или 
индиректно за медицински цели. 
 
 Ароматни растения – растения, които имат миризма 
(аромат). Най-често това се свързва с наличие на етерични 
масла в тях. 



 Природен продукт е химическо вещество, произвеждано от 
жив организъм. В широк смисъл, природни продукти са всички 
вещества, произвеждани от “живота”. Понякога природните 
продукти могат да имат терапевтичен ефект или друга 
биологична активност.  
 
Биологично активните вещества (БАВ) са органични и 
неорганични субстанции, които в минимални количества оказват 
значително влияние (положително или отрицателно) върху 
организма на хората, животните и/или растенията. 

Природни продукти, биологично активни 
вещества и вторични метаболити 



Вторичните метаболити са вещества, които се произвеждат 
от растенията, но не взимат участие в техния метаболизъм. 
Те не изпълняват физиологична роля в растенията и нямат 
директна роля в оцеляването на растението, но му дават 
друго предимство в процеса на еволюцията. Химичните 
вещества от растителен произход, използвани като 
терапевтични агенти принадлежат почти изцяло към групата 
на вторичните метаболити. Вторичните метаболити се 
биосинтезират от първичните растителни метаболити 
(белтъчини, въглехидрати и липиди, т.е веществата 
необходими на растението да съществува физиологически). 



 От еволюционна гледна точка вторичните метаболити се 
синтезират за да дадат някакво предимство на организма, 
който ги произвежда. Поради тази причина се счита, че те са 
“валидирани от природата” да изпълняват различни функции:  
 
Защита от тревопасни (насекоми, гръбначни и др.); 
Защита от гъбички или бактерии;  
Защита от вируси; 
Защита от други растения, конкуриращи се за вода, светлина 
или хранителни вещества; 
Сигнални вещества за привличане на насекоми за опрашване, 
или по-едри животни за разпръсване на семената;  
Сигнали за комуникация между растенията и симбиотични 
микроорганизми или животни;  
Защита от УВ лъчи или други физически стресори. 



Брой известни растителни вторични метаболити 

Вид Брой 

Алкалоиди 21000 

Не-протеинови аминокиселини 700 

Амини 1000 

Глюкосинолати 100 

Алкамиди 150 

Лектини, пептиди, полипептиди  2000 

Монотерпени 2500 

Сескитерпени 5000 

Дитерпени 2500 

Тритерпени, стероиди, сапонини (C30, C27) 5000 

Тетратерпени (С40) 500 

Флавоноиди, танини 5000 

Фенилпропаноиди, лигнин, кумарини, лигнани 2000 

Полиацетилени, мастни киселини, восъци  1500 



Използване на медицински и ароматни растения като  
източник на БАВ 

МАР 

(БАВ) 

Козметика 

Лекарства 

Матрица за 

нови молекули 

Хранителни  

добавки 

Храни 

Функционални 

храни 



Алкалоиди ≈ 21000 представителя. 

 Алкалоидите са нискомолекулни, алаклни, органични 
вещества, съдържащи един или повече азотни атоми, 
които често са част от пръстенна система. Те  имат 
изявено физиологично въздействие върху нервната 
система на хората и животните. 

 
 Алкалоидите се срещат главно в растенията, но също 

така в гъби и някои животни. Най-богати източници са 
цъфтящи растения като лупината (Fabaceae), мак 
(Papaveraceae), тютюн (Solanaceae), картофи 
(Solanaceae) и др. 

 
 Повечето алкалоиди са отровни, но в ниски 

концентрации могат да бъдат полезни терапевтични 
агенти.  

 



Видове алкалоиди 

 Същински алкалоиди – имат хетероциклен пръстен, 
съдържащ азотен атом. Производни на аминокиселините. 
 

 Прото алкалоиди – нямат хетероциклен пръстен, 
съдържащ азотен атом. Производни на аминокиселините. 

 
 Псевдо алкалоиди - имат хетероциклен пръстен, 

съдържащ азотен атом. Не са производни на 
аминокиселините. 
 



Лупина 



Мак 
Морфин Кодеин 

Теабин Папаверин 



Тютюн 

Никотин – летална доза 30–60 mg (0.5–1.0 mg/kg) 



Соланин – летална доза 0.06 – 0.12 g/ kg тегло 

Картоф Домати 



Галантамин – активната съставка в 
българското лекарство “Нивалин”  

Блатно кокиче   
(Leucojum aestivum)  



Атропин – летална доза ≈ 450 mg  
Беладона (лудо биле)   

(Atropa belladonna)  



Флавоноиди ≈ 5000 представителя.  
  Флавоноидите са най-големият и най-

разпространеният клас фенолни съединения в 
растителното царство. Тяхното име произлиза от 
гръцки (флавус-светложълт). Тяхната структура 
включва С6-С3-С6 скелет, в който две ароматни ядра са 
свързани с тривъглеродна алифатна верига. Известни 
са още като биофлавоноиди или витамин P. 

 Те са и най-важните пигменти, придаващи цвят (жълт, 
червен, син, лилав, розов, черен и др.) на 
растителните тъкани. 

  

Основна структура на флавоноидите  



Цианидин (антоцианини) 

Пеонидин (антоцианини) 



Терпени ≈ 5000 представителя 

 Терпените, наричани понякога и терпеноиди или 
изопреноиди, са голям клас химични съединения, 
прозиводни на пет въглеродния изопрен, чиито мономери 
са свързани и модифицирани по разнообразни начини чрез 
сързване на алкохоли, феноли, алдехиди, кетони и др.  
 

 Повечето терпеноиди са многопръстенни структури, 
отличаващи се не само по функционалните си групи, но и 
по основния си въглероден скелет. Тази група липиди е 
представена във всички класове живи организми и е най-
голямата група от естествени продукти. 

 
 Растителните терпени се използват изключително заради 

своите ароматни съединения. Терпеноидите са причина за 
аромата на евкалипитa, ментата, камфора или вкуса на 
канелата, карамфила, джинджифила и др. 

 

  



Бетулинова киселина 

 
Бяла бреза (Betula pendula) 

 

 Много терпени притежават изявени антимикрбни свойства, а 
други антитуморна активност (бетулинова киселина).  

  



 
 

Салицилати 

 
 

 Производните на салициловата киселина притежават анти-
инфламаторно, аналгетично и антипиретично действие. В 
ниски дози потискат тромбообразуването. 

 Намират широко приложение при лечение на 
възпалителни, простудни заболявания и други състояния, 
придружени с лека до умерена болка и/или температура. 

 Блатния тъжник (Filipendula ulmaria) е използван от столетия 
в българската народна медицина като антипиретично и 
аналгетично средство. През 20 век е открито, че тази билка 
е изключително богат източник на ацетилсалицилова 
киселина.  

Ацетилсалицилова киселина 
(аспирин) 



Шипка (Rosa canina) 

Катехини: 
Катехин 

Биологично активни вещества в 
икономически важни лечебни и ароматни 

растения 

аскорбинова киселина 
(витамин С) 

β-каротин 

ликопен 

Шипково масло: линолова киселина (18:2), 
линоленова киселина (18:3). палмитинова 
киселина (16:0), бехенова киселина (22:0) , 
олеинова киселина (18:1),  

α-токоферол (Витамин Е) 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tocopherol,_alpha-.svg


Черен бъз (Sambucus nigra) 

Антоцианини: 
Цианидин-3-глюкозид         Цианидин3-самбубиозид       

Флавоноли: 
Рутин 

Хидроксиканелени 
киселини: 

Хлорогенова 
киселина 



Арония (Aronia melanocarpa) 

Антоцианини: 

Флавоноли: 
Кверцетин 

Хлорогенова 
киселина 
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R = арабиноза – цианидин-3-арабинозид 

R = галактоза – цианидин-3-галактозид 

R = глюкоза – цианидин-3-глюкозид 

R = ксилоза – цианидин-3-ксилозид 
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Проантоцианидини 
(кондензирани танини) 



Глог (Crataegus ssp.) 

Флавоноиди: 
   Кверцетин                      Витексин                            Рутин 

Хлорогенова 
киселина 
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Проантоцианидини 
(кондензирани танини) 



Жълт кантарион (Hypericum perforatum) 

Флавоноиди: 
    Рутин                                          Хиперозид                      Кверцетин 

Хиперицин 
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Проантоцианидини 
(кондензирани танини) 

Хиперфорин 

Псевдохиперицин 



 
 

Първични метаболити като биологично активни 
вещества 

 

 
 

 Растителни полизахариди (пектин, β-глюкан, инулин и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Растителни масла 
 
 

пектин β-глюкан инулин 



Компонент Източник Потенциална полза 
(биологична активност) 

Каротеноиди 

α-каротин моркови Обезвреждат свободните 
радикали 

 
β-каротин плодове, зеленчуци 

лутеин 

 

листни зеленчуци Намалява риска от 
дегенерация на ретината 

ликопен домат, 

доматени продукти 

Намалява риска от рак на 
простатата. 

Фитостероли 

естери на 
станола 

царевица, соя, 
пшеница 

 

Намаляват нивата на 
холестерола в кръвта 

Биологично активни вещества, приемани с  
растителни храни 



Компонент Източник Потенциална полза 

Хранителни влакнини 

пектин ябълки, цитрусови 
плодове, моркови, 
целина и др.  

Намаляват риска от рак на 
дебелото черво; 
Стимулират имунната 
система; Понижават 
нивото на холестерола. 

β-глюкан 

 

овес, ечемик, 
дрожди 

инулин 

 

цикория, артишок, 
лук, чесън и др. 

Стимулира развитието на 
полезната чревна 
микрофлора 

Фитоестрогени 

изофлавони соя и соеви 
продукти 

 

Намаляват нивата на 
холестерола в кръвта. 
Понижават риска от някои 
видове рак. Облекчават 
симптомите през 
менопаузата 



Компонент Източник Потенциална полза 

Флавоноиди 

Антоцианини червени плодове  Антиоксиданти; 
Неутрализират 
свободните радикали; 
Намаляват риска от някои 
видове рак. 

Катехини зелен и черен чай 

Флаванони  цитрусови 
плодове 

Флавони плодове и 
зеленчуци 

Мастни киселини 

ω-3-мастни 
киселини 

Ленено масло 

 

Намаляват риска от 
сърдечно-съдови 
заболявания; Подобряват 
мозъчната функция. 



Благодаря за вниманието ! 


