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Флавоноиди 

• Флавоноидите са най-голямата и най-широко разпространената в 
растенията група фенолни съединения.  

 

• Флавоноидните съединения се синтезират и натрупват във всички 
растителни тъкани и органи обикновено под формата на гликозиди 
(O- и C-гликозиди) 

 

• При in vivo и in vitro изследвания на изолирани чисти флавоноиди от 
представители на род Astragalus e установено, че те проявяват 
различни биологични действия. 

 



Astragalus monspessulanus 

Флавоноиди са доказани в голям брой представители на род Аstragalus, 
като най-често са локализирани в надземните части  



Действие и приложение на флавоноиди  

• антихипертензивно 

• антиоксидантно 

• хепатопротективно   

• антифибротично  

• антимикотично  

• цитотоксично 

• диуретично 

• противомикробно  

• противовъзпалително  

Алцесефолизид 
 

Мауритианин 



Цел и задачи 
• Основната цел на настоящата работа е да изследваме ефекта на 

флавоноидите мауритианин и алцесефолизид върху изолирани 
сегменти от a. basilaris 



Материали и методи 

• Изолирани съдови сегменти от базална артерия (a. basilaris) 

 

• Метод за регистриране на съкратителна активност на съдовите 
сегменти - жичков миограф (model 410A, JP Trading, Denmark) 

 

• Статистическа обработка на експерименталните резултати – 
ANOVA 

 



Резултати 
• Приложен самостоятелно, Alcesefoliside предизвика намаляване на съдовия 

тонус. В част от експериментите беше наблюдавано временно преходно 
покачване на тонуса, което не беше статистически значимо и не оказа 
влияние върху крайния ефект на изследвания флавоноид. 

 



Резултати 

• Приложен самостоятелно, Mauritianine предизвика несъществено 
повишаване на съдовия тонус 



Резултати 

• Приложени едновременно в концентрации 10 µM, Alcesefoliside и 
Mauritianine предизвикаха повишаване на съдовия тонус 



Изводи 

• Ефектите на Alcesefoliside и Mauritianine, приложени в еднакви 
концентрации (10 µM) не бяха със статистически достоверно различни 
отговори спрямо контролните съдови сегменти. 
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