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Арониа меланокарпа
Таксономична йерархия [1]: Царство Растения,… Разред Розоцветни,
Семейство Розови,... Вид Арониа меланокарпа (Michx.) Elliot.
Синоними: арония, Sorbus melanocarpa, Photinia melanocarpa и др.

Аронията е ценен натурален източник на антиоксиданти,
който неутрализира свободните радикали в организма.
Счита се, че тези свойства на билката са отговорни за
защитния ефект от консумацията на арония върху
различните органи и системи в човешкото тяло (стомашночревна, сърдечно-съдова, нервна системи, черен дроб и др.).

ИНДИКАЦИИ
Пред-диабетни състояния. Диабет тип 2. Метаболитен синдром
(високо съдържание на захар и холестерол в кръвта, високо
кръвно налягане, наднормено тегло). Превенция на стомашни
язви,
чернодробни
и
сърдечно-съдови
заболявания,
дегенерация на нервната и костната тъкани.

08.10.2018, Рут Бусари
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Абривиатури: АМ - Арония меланокарпа. LDL-холестерол - low-density lipoprotein холестерол. NO - азотен
оксид.
Тази статия има за цел да запознае читателя с влиянието на билката Арониа меланокарпа върху човешкото
здраве. Предоставената информация е базирана на свободно-достъпни публикации, които са поместени в
базата данни на PubMed. Тя не може да замести консултацията с личния лекар в случай на заболяване.

ОПИСАНИЕ
Арония меланокарпа е многогодишен храст, произлизащ от Северна Америка. Днес растението
се отглежда и в Европа и Азия. Храстът достига височина до над 1.5 м и ширина от около 3 м. Цветята
са бели или бледо розови. Плодчетата узряват в края на лятото и достигат размери до 1 см. Те имат
специфичен тръпчив и сладък вкус [2]. Узрялата арония може да се консумира прясна или сушена.
Популярни естествени продукти от арония са аронията на прах и сокът от арония.
Аронията е богата на витамин С, полифеноли и антоцианин. Екстракти от плода се използват в
народната медицина за превенция и терапия на множество хронични заболявания [3], в
хранителната индустрия като естествен цветен пигмент [4] или като осмотичен разтвор при процеса
на осмотична дехидратация на плодове или зеленчуци [5].
ПОЛЕЗНИ СВОЙСТВА
Благоприятно действие върху сърдечно-съдовата система.
Консумацията на арония от пациенти, страдащи от метаболитен синдром, води до чувствително
намаляване на кръвното налягане [6, 14]. Редовна консумация на екстракти от арония понижават
нивата на LDL- и общия холестерол в кръвта [6-8].
Приемът на билката потиска акумулацията на висцерални и чернодробни мазнини и намалява
скоростта на надебеляване при плъхове, хранени с диета, богата на мазнини [9, 10]. Консумацията
на арония забавя стареенето на кръвоносните съдове и развитието на атеросклероза [11, 15].
Употребата на тази билка предизвиква дилатация (разширяване) на коронарните артерии [16] и
повишаване нивата на азотен оксид и активността на NO-асоциираните ензими в
ендотелните клетки на коронарните артерии [13].
Подобряване на хемостазата.
АМ повишава гъвкавостта на еритроцитите и оптимизира стойностите на параметри,
асоциирани с кръвосъсирването и разлагането на съсиреци, при хора с повишени нива на
холестерол в кръвта [7, 8]. АМ подобрява антиоксидативната защита на тромбоцитите,
намалява тяхната агрегация и понижава амидолидната активността на ензими, участващи в
процеса на кръвосъсирване (тромбин и плазмин) [17-19].
Подобряване на захарния метаболизъм.
Аронията е приложима като алтернативно лечение на диабет тип 2, главно заради
потенциала си да намалява кръвната захар. Тя се бори с оксидативния стрес, предизвикан от
състояния на хипергликемия (високо съдържание на захар в кръвта), и последиците от него
(макроваскуларни усложнения) [10, 23].
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Защита на стомашно-чревния тракт.
Предварително третиране с АМ облекчава стомашните наранявания, нанесени при
прекомерен прием на етанол [24], и подобрява микробиома на дебелото черво [25].
Защита на черния дроб.
АМ инхибира акумулацията на липиди (мазнини) в черния дроб и намалява развитието на
чернодробни наранявания [9, 26].
Защита на нервната система.
АМ може да има предпазващо действие срещу развитието на болест на Алцхаймер.
Изследвания върху различни модели на изкуствено-индуцирана болест на Алцхаймер при животни
потвърждават тази хипотеза [27, 28]. Аронията подобрява паметта при мишки, страдащи от загуба
на памет (изкуствено индуцирана чрез употребата на скополамин), вероятно заради свойството си
да инхибира ацетилхолинестеразата [29]. Ниски количества от АМ концентрат облекчават
невронната токсичност, предизвикана от третиране на нервни клетки с паракват, ин-витро [30].
Защита на костната тъкан.
АМ инхибира диференцирането на остеокластите (клетки, отговорни за разрушаването на
костната тъкан), индуцирано от RANKL ин-витро [31], и подобрява био-синтезата на колаген и биомеханичните характеристики на бедрената кост при плъхове, които са били изложени на
кадмий за продължителен период от време [32].
Антиоксидантно [9, 14, 15, 18-20, 24, 26, 28, 30, 33], противовъзпалително [3, 15, 27] и
антитуморно действия [20-22].

ВНИМАНИЕ
● Изключително високи дози на АМ-концентрат или на пречистени полифеноли, извлечени от
АМ, могат да имат негативен (противоположен) ефект върху жизнеността на клетките.
Този ефект е бил наблюдаван при култура от нервни клетки (NG108-15), използвани в модел на
изкуствено индуцирана нервна токсичност, и при култура от чернодробни клетки (HepG2,) инвитро [20, 30].
● Паралелното третиране с налоксон, L-NAME, капсаицин и индометацин може да отслаби
защитното действие на АМ върху стомашната лигавица. Информацията е извлечена от инвиво модел на изкуствено индуцирани стомашни наранявания чрез прием на етанол при мишки
[24].
ФАРМАКОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ НА АМ
● действа като инхибитор на ацетилхолинестераза, подобно на донепезил (модел на изкуствено
индуцирана повреда на паметта чрез прием на скополамин при мишки) [29];
● облекчава чернодробни щети, подобно на силимарин (модел на чернодробна токсичност при
плъхове) [26];
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● инхибира възпалителни процеси, подобно на ибупрофен, дексаметазон, PDTC (модел на
изкуствено индуцирано възпаление в човешки ендотелни клетки на аортата, ин-витро) [15];
● намалява стомашните наранявания, подобно на омепразол (модел на изкуствено индуцирана
стомашна язва при плъхове) [24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Арония меланокарпа е естествен източник на цветни пигменти и антиоксиданти (витамин С,
полифеноли, антоцианини). Билката се използва в народната медицина предимно при
метаболитен синдром, диабет тип 2 и преддиабетни състояния. Тя действа благоприятно и върху
стомашно-чревния тракт, черния дроб, нервната и костната тъкани.
Необходими са повече академични усилия за определянето на мястото на тази билка в
съвременното здравеопазване.
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