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ВЪВЕДЕНИЕ
Едно от петнадесетте най-популярни лечебни растения в България е
обикновената евроазиатска смрадлика
(Cotinus coggygria Scop., Anacardiaceae) (1).
В народната медицина, листата от смрадлика (тетра) са често употребявана дрога, декоктите от която имат противовъзпалително и хемостатично действие и се
използват предимно за промивки на устната кухина при зъбобол и гингивит (2),
както и за компреси при гнойни рани,
циреи и отоци, за промивки при бяло
течение, компреси при младежки пъпки, бани при хемороиди и след изгаряне (3,4,5). Извлеците от смрадлика се използват основно външно – върху кожата и лигавиците, тъй като растението се
счита за отровно (3,4). Въпреки това, има
сведения за използването на воден извлек от листа и водно-алкохолен извлек
от дървесина на смрадлика при диария и
стомашна язва.
Листата от смрадлика имат високо
съдържание на полифенолни съединения
като галотанини и свободна галова киселина (3,4,5), антоцианини (6,7), флавоноиди (катехин, физетин, кверцетин, фустин, бутин и др.) (8,9). Етеричното масКатедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, 1Катедра по биология
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The Eurasian smoke tree (Cotinus coggygria Scop., Anacardiaceae) is used by the
Balkan folk medicine for its antiseptic and
antimicrobial properties as well as for treatment of gingival and throat inflammations. Although that aqueous infusion from
C. coggygria leaves has been applied mainly externally because of the large gallotannins content, there are few reports for an internal use of these infusions against gastric ulcer and diarrhea. Cotinus coggygria
is considered to be a poisonous plant; however there are data from traditional folk
medicine indicating an internal use of ethanol infusions from wood, as well. Aqueous and ethanol infusions from Cotinus
coggygria leaves and wood were screened
in vitro for antioxidant activity and phenolic compounds content. The aqueous infusions were prepared as herbal teas following
the common use. The ethanol infusion was
prepared following the traditional recipe for
dyeing of high alcoholic beverages in Bulgaria. The present study confirms the high
phenolic content and antioxidant potential
of leaves from C. coggygria and may help
in the identification of the medicinal plants
that could contribute to sustain antioxidant
status and protect against free radical damage. The high polyphenol content and antioxidant capacity of the 40% ethanol infusion is reported for the first time. It provides
useful information for the development of
safe food products and additives with appropriate antioxidant properties. This allows carrying out further investigation on
biological effects of C. coggygria in vivo.

ло е богато на терпени (лимонен, мирцен,
пинен, камфен, линалоол, α-терпинеол,
β-оцимен) (8,9). В дървесината се съдър-
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жа предимно флавоноидите сулфуретин
и фустин (10). Хроматографските анализи на запазени етнографски образци от
кожи, вълни и коприна, оцветени с листа и дървесина от C. coggygria показват
наличието на сулфуретин, физетин, фустин, кверцетин, таксифолин, бутин, бутеин, нарингенин, ликвиритигенин и изоликвиритигенин (11,12). Установените
биологично активни фенолни съединения в C. coggygria имат добре документирана антиоксидантна активност като залавят реактивните кислородни видове,
инхибират инициацията и пропагацията на липидната пероксидация, и повишават активността на антиоксидантните
ензими (супероксид дисмутаза, глутатион пероксидаза, каталаза).
Водно-алкохолните извлеци от листа
на смрадлика са с най-висока антиоксидантна активност и с най-високо съдържание на полифеноли измежду няколко десетки изследвани български лечебни растения (13,14). Тази биологична активност дава основание традиционно използваният воден извлек от листата на
смрадлика да се сравни по отношение на
полифенолно съдържание и in-vitro антиоксидантна активност с алкохолния
извлек от дървесина, използвана сравнително рядко за оцветяването на традиционно употребяваните у нас високоалкохолни напитки, тъй като в научната
литература липсват данни за антиоксидантните свойства на извлеци от дървесина на смрадлика.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извлек от листа. Изходният материал за приготвяне на водните извлеци от листа на смрадлика (C. coggygria)
представлява търговски продукт на
“Билек”ООД – Троян, който се продава без лекарско предписание в аптечната мрежа на град Варна. Приготвянето
на водния извлек става като 4 g от листата на суха дрога се запарват за 10 min със
100 ml вряща вода, след което се филтруват и с разреждане 2 и 4 пъти се получа-

ват три извлека с три различни концентрации, съответно 1%, 2% и 4%.
Извлек от дървесина. Изходният материал за приготвянето на водно-алкохолния извлек от дървесина е суха сърцевина на стъблото на дървесен екземпляр
от смрадлика. За приготвянето на извлека е следвана пропорция от традиционна
рецепта за оцветяване на ракия: 2 g дървесина за литър ракия. Проба от дървесината се внася в 40% етанол и престоява в
тъмна стъклена бутилка в продължение
на 90 дни. За проследяване изменението в
полифенолното съдържание и антиоксидантната активност на водно-алкохолния
извлек в зависимост от времето, са взети 6
проби от 1 ml през първите 6 дни след внасянето на дървесината в етанола, а останалите 8 проби са взети съответно на 9, 13,
15, 20, 30, 45, 60 и 90 ден.
Общото полифенолно съдържание
(ОПС) е определяно посредством спектрофотометричен метод (15). Методът се
основава на способността на фенолните
съединения да формират молибден-волфрамов комплекс с реактива на FolinCiocalteu, който представлява смес от
фосфомолибденова и фосфоволфрамова
киселина. Фенолните съединения имат
способността да се окисляват, като отдават електрон при алкално рН и да редуцират фосфомолибденовите и фосфоволфрамовите комплекси.
В епруветка се накапват 150µl извлек, 750µl реактив на Folin-Ciocalteu,
разреден ex tempore с дестилирана вода
в съотношение 1:10 и 600µl 7.5% разтвор
на Na 2CO3. Инкубира се за 10 min на водна баня при 50ºС, след което се охлажда със студена вода за 5 минути. Отчита се абсорбцията срещу празната проба
при λ=760 nm. За празната проба, вместо извлек се използва дестилирана вода.
Абсорбцията се изчислява по формулата:
А=А проба – А празна проба
Концентрацията на полифенолите е определена чрез калибровъчна крива, построена от стойностите на абсорбциите на стандартни разтвори на кверце-
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тин и е представена като mM еквиваленти кверцетин (QE). Измерванията са извършени на спектрофотометър М 501.
Антиоксидантната
активност
(АОА) е определяна чрез ABTS [2,2’-азинобис (3-етилбензотиазолин-6-сулфонова киселина)] катион радикал обезцветяващ метод (16). Методът се основава
на консумацията на преформирания в
присъствието на калиев персулфат ABTS
радикал (ABTS∙+), чийто абсорбционен
максимум е при λ=734 nm. В присъствие
на антиоксиданти, ABTS∙+ се редуцира
до ABTS. По намалението на абсорбцията на реакционната смес в присъствието на гасители на ABTS∙+ се съди за антиоксидантната активност на изследваните
извлеци. Към 1000µl разтвор на ABTS∙+
във фосфатен буфер (PBS) (рН 7.4) се прибавят 10µl екстракт. Aбсорбцията на разтвора предварително се довежда до стойности от 0.700±0.02 и се отчита непосредствено преди (0 min) и 6 min след прибавяне на екстракта. За празна проба служи
натриево-фосфатен буфер (PBS) (рН 7.4).
Абсорбцията на пробите се изчислява по следната формула:
А=(А проба 0min – А проба 6min)-(А празна проба
–
А празна проба 6min)
0min
AOA e определена чрез калибровъчна крива, построена от стойностите на абсорбциите на стандартни разтвори на пикочна киселина. Данните за AOA са пред-

ставени като mМ еквиваленти пикочна
киселина (mM UAЕ). Измерванията са извършени на спектрофотометър М 501.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Обобщение на резултатите от измерването на общото полифенолно съдържание и антиоксидантна активност
на изследваните извлеци е представено в
таблица 1.
Получените резултати съответстват
на известните в научната литература
данни за високата in vitro антиоксидантна активност на водно-алкохолния извлек от листата на смрадлика (13,14), която най-вероятно се дължи на неговите
съставки (главно фенолни съединения).
От изследваните три водни извлека (1%,
2% и 4%), най-близък до традиционната
рецепта срещу язва на стомаха (4), е еднопроцентният извлек от листа. Интерес
представлява фактът, че именно този извлек е сравним с 40% водно-алкохолния
извлек от дървесина по съдържание на
полифеноли в грам растителна маса.
Проследяването на изменението в
ОПС и АОА на водно-алкохолния извлек
от дървесина в зависимост от времето, подобно на традиционното отлежаване на
домашната ракия, оцветена с дървесина
от смрадлика, показва, че линейното нарастване на ОПС и съответстващата му
АОА спира след 20 дни (фиг. 1). Наличието

Таблица 1. Обобщение на резултатите от измерването на ОПС и АОА на изследваните
извлеци
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Фигура 1. Сравнение в изменението на антиоксидантната активност (AOA) и общото
полифенолно съдържание (ОПС) на 40% водно-алкохолен извлек от дървесина на смрадлика
(Cotinus coggygria)

на изключително висока корелация между АОА и ОПС (r=0.99) показва, че именно полифенолите са основните съединения, които допринасят за АОА активност
на извлеците. Такава висока зависимост за
водно-алкохолни екстракти от български
лечебни растения е установена и от други
автори (13,14). Изхождайки от по-ниските стойности на корелационния коефициент r, някои автори (17) считат, че АОА на
растителните екстракти се дължи не само
и единствено на фенолните съединения, а
също така и на други вторични метаболити, притежаващи АОА.

vitro антиоксидантна активност по отношение на азинобис-етилбензотиазолинсулфонови радикали. За първи път в световната изследователска работа е измерено общото полифенолно съдържание и
антиоксидантната активност на 40% водно-алкохолен извлек от дървесина на C.
coggygria, които са в изключително силна
зависимост предвид установената висока положителна корелация. Високата антиоксидантна активност дава основание
водният извлек от листата и водно-алкохолният извлек от дървесина на смрадлика да се изследват в in vivo модели с
опитни животни, в т.ч. и за токсичност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Водните извлеци от листа и водноалкохолния извлек от дървесина на C.
coggygria имат високо съдържание на фенолни съединения, на които се дължи и
високата им залавяща и обезвреждаща in
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