Дълбочинна преработка на лечебни
растения за добавяне на стойност и
интелигентно оползотворяване на
ресурсите
доц. д-р Петко Денев
Лаборатория по Биологично Активни Вещества
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия,
Българска Академия на Науките

Панаир на българските билки - 6 и 7 ноември 2015 г., гр. Пловдив

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

България

Видове висши
растения,
бр.

Видове МАР,
бр.

Ендемити,
бр.

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

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 найширока 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 дълбочинната
преработката на МАР
Производство
и реализация на
билки

Екстракция и
получаване на
екстракти

1-5%

10-15%

В зависимост от
разходите за наторяване,
растителна защита и
събиране на
реколтата.

В зависимост от вида и
степента на екстракция,
загубите, използваните
стандарти и аналитични
дейности..

Разработване на
Разработване на
хранителни добавки
лекарствени
и козметика
форми

30-40%

40-60%

В зависимост от вида
на продуктите.

Според Закона за лечебните растения, първичната обработка на
билките включва тяхното замразяване, изсушаване, оситняване,
почистване, балиране и/или опаковане.

Дълбочинна преработка на медицински и ароматни растения
за разработване на фитопродукти

Храни

Козметика

Функционални
храни

Медицински и
ароматни
Хранителни
растения
добавки

Лекарства
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 десетилетия
видни
етноботаници
насочват
усилията
си
към
фармакологичната стойност на натрупаното емпирично
етноботаническо знание.

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 Университет “Паисий Хилендарски”;
Медицински Университет, София;
Фармацевтични предприятия.

Подход
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.

Традиционни растителни лекарствени продукти
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.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/la
nding/herbal_search.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1d

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.

Храна или лекарство???
Храни

Функционални храни

Лекарства

 Храни – необходими за нормалното същствуване
на живите органими. Снабдяват тялото с енергия
и структурни компоненти.
 Функционални храни – предпазват от заболявания.
 Лекарства – лекуват заболявания.

Интегриран подход при разработване на
функционални храни
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)

Медицинските и ароматни растения са богат източник на
биологично активни вещества, които служат за
разработване на
 Традиционни лекарства
 Съвременни лекарства
 Нутрацевтици
 Хранителни добавки
 Функционални храни
 Химични прекурсори за синтетични
лекарства.

 Преди да бъдат използвани за тези цели те трябва да
бъдат извлечени от растителната матрица!

Методи за извличане на биологично активни вещества от
растителни суровини
Екстракция

Хидродистилация

Растителен
материал

Пресоване

Парна
дестилация

Екстракция
 Екстракцията може да се дефинира като процес на третиране
на растителни и животински тъкани, или микроорганизми със
селективни разтворители (екстрагенти), при което биологично
активни вещества, намиращи се в тях се разтварят и отделят от
инертната матрица (растителна, животинска, микробна).
Екстракцията е процес на масов трансфер на един или повече
целеви компоненти от една фаза в друга.
 Продуктите, които се получават се наричат екстракти. В
зависимост от използвания метод на екстракция екстрактите
са с различна чистота и представляват сравнително сложни
смеси от метаболити.
 Получените екстракти след стандартизация
може да се
използват за лечение като:
 Тинктури;
 Течни екстракти;
 Да бъдат пречистени и вложени под определена доза в лекарствени
продукти (таблетки, капсули, сиропи и др.)

 Екстракцията е процес, при който се отделят
фармацевтично-важните вещества от дадено растение.
 Съществуват различни методи за екстракция на
природни продукти и изборът на правилната техника
предопределя до голяма степен колко ефективно
добавяме стойност към медицинските и ароматни
растения.
 Цели на екстракцията
–
–
–
–

Висока чистота;
Висок добив;
Висока селективност и чистота на екстрактите;
Висока чувствителност.

 На индустриално ниво, добивът и чистотата
са най-важни.

Основните техники на екстракция могат да бъдат разделени
на класически и съвременни и включват:
Класически техники:
 Мацерация;
 Инфузия, запарка;
 Перколация;
 Декоксия (Варене);
 Продължителна гореща екстракция (Сокслет екстракция);
 Водно-алкохолна екстракция чрез ферментация.
Съвременни техники
 Противотокова екстракция;
 Микровълнова екстракция;
 Ултразвукова екстракция;
 Суперкритична екстракция.

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

Заключение
 Дълбочинна преработка на лечебни и ароматни
растения до фитопродукти (лекарства; традиционни
растителни лекарствани продукти; хранителни добавки;
функционални храни и др.) добавя значителна стойност
на ресурсите и е предпоставка за тяхното интелигентно
оползотворяване.

Благодаря за вниманието !

