Противовъзпалителни и
антивирусни ефекти на калий (K) и
химичния състав на Моринга
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УВОД
Моринга расте в части от Африка и Азия и е цъфтящо растение от билка до дърво. Има
13 вида моринга Расте в подножието на Хималаите в северозападна Индия. В Африка
расте в Кения, Сомалия, Етиопия, Мадагаскар, Гана, Нигерия и др. За капсули се
използват листа и корени. За масло се използват ядките. Моринга се характеризира с
високи нива на калий (K). При болни от COVID-19, причинен от вируса SARS-CoV-2 се
наблюдава понижение на нивата на калий в организма През 2017 г. авторът прави
спектрален анализ на Моринга. Анализът дава основание за приложение на Моринга
при коронавируси. Голямото предимство на Моринга е, че калият и химичните й
съставки са в органична форма и се усвояват добре от организма.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Изследване показва намаляване нивата на калия при пациенти с COVID-19 (Dong Chen
et al., 2020)(1,2). При Моринга има изразени противовъзпалителни и антивирусни
ефекти, доказани със спектрален анализ (Ignatov, 2017) (3). Авторът анализира също
три продукта за превенция срещу коронавирус SARS-CoV-2. Това са вода Католит,
метиленово синьо в Oxidal и нано колоидно сребро (Ignatov, 2020) (4,5,6). Извършено е
наблюдение през 2017 г. на пациенти с хронични ларингити, фарингити и ринити и се
използва Моринга масло с капки в гърлото и носа. Ефектът е траен. В началото
Моринга масло води до болки в гърлото, които постепенно отшумяват. Вземат се и
капсули Моринга. Има изследване на фенолното съдържание, in–vitro и изразените
противовъзпалителни и антивирусни ефекти при Моринга. (Alhakmari, Kumar, Kham,
2013) (7) Изследването показва математичните модели на вода с Моринга капсули и
Моринга масло. В този доклад са публикувани данни за взаимодействие на Моринга
капсули и Моринга масло с вода, получени с Неравновесен енергиен спектър (НЕС) и
Диференциален неравновесен енергиен спектър (ДНЕС). Средната енергия (∆EH... O) на
водородните Н…O- връзки между отделни водни молекули H2O след въздействие на
Моринга капсули с вода, измерени чрез НЕС- и ДНЕС- методи е ∆E=-0.0077±0.0011
eV. Този резултат предполага преструктуриране на стойностите на ∆EH... O между
H2O

молекули със статистически достоверно увеличение на локалните екстремуми в НЕС и
ДНЕС спектрите. Има представяне на ефектите на химичния състав на Моринга
капсули – противовъзпалителни ефекти върху нервната система и кръвното налягане.
С метода НЕС авторът показва следните ефекти – релаксиращ ефект върху нервна
система, противовъзпалителен и антивирусен и подтискане развитието на туморните
клетки. Като резултат на тези ефекти Моринга капсули има anti aging въздействие.
Основата на това въздействие е противовъзпалителният ефект. Тази статия прави обзор
на основни биофизични, биохимични и биологични процеси от Моринга капсули.
Авторът изследва биофизични, биохимични и биологични свойства и биофизични и
биологични ефекти в човешкия организъм. Има биофизични и биологични ефекти в
човешкия организъм. Това са директни противовъзпалителни ефекти на Моринга масло
при ринит, фарингит и ларингит.
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Анализи показват, че Moринга може да се използва при болни от COVID-19, за да се
поддържа високи нива на калий и да има има антивирусен ефект и от Gallic аcid. Също
така Moринга може да се използва като превенция и след излекуване на болни от
COVID-19 поради силно изразените противовъзпалителни и антивирусни ефекти.
2. MATEРИАЛИ И МЕТОДИ
2.1. НЕС и ДНЕС спектрални анализи
Приборът за НЕС и ДНЕС спектрални анализи е направен от Антонов на оптичен
принцип. За това се използва херметична камера за изпарение на водни капки при
температура (+22–24 0 С). Водните капки се поставят върху майлар и стъклена платка.
Светлината е монохроматична с филтър за жълтия цвят с дължина на вълната при
λ = 580±7 nm. Приборът измерва ъгъла на омокряне на водните капки от 72.30 дo 00.
НЕС и ДНЕС спектърът се измерва в диапазона -0.08 – -0.1387 eV или λ = 8.9–13.8 µm с
прилагането на компютърна програма. Основен критерий за оценка на тези изследвания
е средната енергия (∆EH...O) на водородните O...H-връзки между H2O молекули във
водни проби.
2.2. Химичен състав на Моринга капсули
Този продукт има следния химичен състав (Taблица 1)
Състав
Калий (K)
Калций (Ca)
Натрий (Na)
Магнезий (Mg)
Желязо (Fe)
Maнган (Mn)
Цинк (Zn)
Фосфор (P)
Витамин A equlv
Витамин B1
Витамин B2
Витамин B3
Диетични фибри
Мазнини
Протеиви
Carbohydrate
Energy

mg за 100 g
460
30
42
45
0.36
0.259
0.45
50
0.004
0.053
0.074
0.62
3.2
0.2
2.1
8.53
37 Kcal

2.3. Moринга масло
Моринга има екстракт в течна форма.
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
3.1. Противовъзпалителни и антивирусни ефекти на Моринга
Фитохимичният анализ на Моринга показва следния фито състав – танини, алкалоиди,
флавоноиди, cardiac glycosides и др. В цветовете на M. oleifera са намерени 19.31 mg/g
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от gallic acid с антиоксидантни свойства. Противовъзпалителната и антивирусна
активност на растителния екстракт е значителен и съпоставим със стандартния
лекарствен диклофенак натрий (Alhakmari, Kumar, Kham, 2013) (7).
Gallic acid (C6H2(OH)3COOH) има антивирусни свойства при грип тип A и B вируси (8),
HSV-1, HIV-1 (9). Carbohydrate, които се съдържат в Moринга имат антивирусни
свойства (10). Противовъзпалителните свойства на Moринга са доказани (11,12, 13, 14).
Антивирусният ефект на Моринга се прилага и в Етиопия (15).
Авторът прави анализи на 10 пациента с Herpes Zoster и на 10 с ринит, фарингит и
ларингит. Таблица 2 показва степента на подобрение.
Таблица 2 Степен на подобрение с Моринга
Заболяване

Напълно
излекувани
10
7

Herpes Zoster
Ринит, фарингит и ларингит

Подобрени
над 80%

Подобрени
над 60%
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Таблица 3 показва ефекти на Моринга при заболявания, които са свързани с вируси
Вирусни заболявания и
вируси
Newcastle Disease Virus
(NDV)
HIV, AIDS

Herpex Simplex Virus (HSV)
Herpes Zoster

Изследователи

Година

Chollom et al. (16)

2012

Abrams, Duncan,
Hertz-Piccioto (19)
Prazuk (20)
Lipipun et al. (18)
Ignatov (3)

1993

2003
2017

Направения анализи на ефекти на Moринга върху различни вируси, както доказаното
намаляване на калий (K) при наличие на вирус SARS-CoV-2 и заболяване COVID-19
дават възможност да се очаква, че химичния състав на Moringa е приложим при
превенция, лечение и възстановяване. Mоринга може да се съчетава заедно с другите
анализирани от автора продукти – вода Католит, метиленово синьо в Oxidal и нано
колоидно сребро (4).
3.1. Резултати от спектрални анализи с методите НЕС и ДНЕС на 1% водни
разтвори на продуктите Моринга капсули и Моринга масло.
3.1.1. Моринга капсули
Средната енергия (EH...O) на водородните Н…O-връзки между индивидуални H2O
молекули в 1% разтвор на Моринга капсули е измерена на E= -0.1238 eV. Резултатът на
контролната проба (дейонизирана вода) е E= -0.1161 eV. Резултатите, които са
получени с метода ДНЕС са разлика на НЕС (1% разтвор на Моринга капсули) минус
НЕС (контролната проба (дейонизирана вода), изчислени като ДНЕС на 1% разтвор на
Моринга капсули (Antonov, 1995; Ignatov, 1998; 2013) (23, 24). Така резултатът за 1%
разтвор на Моринга капсули, изчислен с ДНЕС метод е ∆E=-0.0077±0.0011 eV.
Резултатът показва увеличаване на стойностите на енергията на водородните връзки в
1% разтвор на Моринга капсули спрямо дейонизирана вода. Резултатът е свързан с
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ефект на стимулиране на човешкото тяло. Резултатът показва преструктуриране на
водни молекули в конфигурации на клъстери, които въздействат на човешкото здраве
на молекулярно и клетъчно ниво. Ефектите са описани с математични модели на 1%
разтвор на Моринга капсули.
3.1.2. Moринга масло
Има резултати с методите НЕС и ДНЕС с български растения. (Krastev et al., 2016) (25).
Средната енергия (EH...O) на водородните Н…O-връзки между водни H2O молекули в
НЕС спектъра на 1% разтвор на Moринга масло е E=-0.1245 eV. Резултатът на
контролната проба (дейонизирана вода) е E=-0.1142 eV. Така,резултатът за 1% разтвор
на Moринга масло, изчислен с метода ДНЕС е ∆E=-0.0104±0.0011 eV. Този резултат
показва увеличаване на стойностите на енергията на водородните връзки в 1% разтвор
на Moринга масло по отношение на дейонизирана вода. Този ефект е стимулиращ
върху човешкото тяло. Резултатът показва преструктуриране на водни молекули в
конфигурации на клъстери, въздействащи на здравето на молекулярно и клетъчно ниво.
Ефектите са описани с математични модели на 1% разтвор на Моринга капсули.
3.2. Математични модели на продуктите Моринга капсули и Моринга масло
(Ignatov, Mosin, 2013).
Изследването с НЕС метод на водни капки е получено с 1% разтвори на Моринга
капсули и Моринга масло и дейонизирана вода като контролни проби. Математичните
модели на 1% разтвори на Моринга капсули и Моринга масло дават съществена
информация за възможния брой на водородни връзки като процент от H2O молекули с
различни стойности на разпределение по енергии (Taблици 4 и 5; Фигури 1 и 2) (Ignatov
et al. 2013; 2020) (22,24). Тези разпределения за основно свързани с преструктуриране
на H2O молекули имащи същите енергии.
Taблица 4: Разпределение (%, (-Evalue)/(-Etotal value) на H2O молекули във водни проби от
Моринга капсули
-Е(eV)
x-axis

0.0937
0.0962
0.0987
0.1012
0.1037
0.1062
0.1087
0.1112
0.1137

1% воден
разтвор на
Moринга
капсули
y-axis
(%((-Evalue) */
(-Etotal value)**
0
0
0
0
0
0
4.9
15.81
0

Контролна
проба с
дейонизирана
вода
(%((-Evalue)*/
(-Etotal value)**

-Е(eV)
x-axis

0
11.3
7.2
0
9.1
9.1
0
22.61
4.5

0.1187
0.1212
0.1237
0.1262
0.1287
0.1312
0.1337
0.1362
0.1387
4

1% воден
разтвор на
Moринга
капсули
y-axis
(%((-Evalue) */
(-Etotal value)**
0
25.22
0
4.9
0
4.9
9.8
4.9
19.83

Контролна
проба с
дейонизирана
вода
(%((-Evalue)*/
(-Etotal value)**
9.1
9.12
0
4.5
4.5
0
4.5
0
4.53

0.1162

9.8

0

–

–

–

E= -0.1112 eV e локален екстремум за релаксиращ ефект върху нервната система
E=-0.1212 eV e локален екстремум за противовъзпалителен ефект
E= -0.1387 eV e локален екстремум за развитие на туморни клетки на молекулярно ниво
Спектърът започва от E= -0.1112 eV и това показва ефект на детокс.
Уточнения:
* Резултатът (-Evalue) е резултат за енергията на водородните връзки за един параметър
(-E)
** Резултатът (-Etotal value) е общият резултат за енергията на водородните връзки
Фигура 1 показва разпределението (%, (-Evalue)/(-Etotal value) на H2O водни молекули в 1%
воден разтвор на Moринга капсули (червена графика) и контролна проба с
дейонизирана вода (синя графика).

Фигура 1. Математичен модел (Ignatov, Mosin, 2013) на 1% воден разтвор на
Моринга капсули
Отбелязване:
E= -0.1112 eV e локален екстремум за релаксиращ ефект върху нервната система
E=-0.1212 eV e локален екстремум за противовъзпалителен ефект
E= -0.1387 eV e локален екстремум за развитие на туморни клетки на молекулярно ниво
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За величината E = -0.1212 eV или λ = 10.23 μm има най-висок локален екстремум
(25.2(%, (-Evalue)/(-Etotal value)), който е свързан с преструктуриране на водородни връзки
между H2O молекули с противовъзпалителни и антивирусни ефекти. Разпределението
(%, (-Evalue)/(-Etotal value) на водни молекули в Моринга капсули по отношение на
контролната проба е различно. Тази разлика показва различния номер на водородни
връзки във водни проби с техните физични параметри, като резултат на различно
разпределение на H2O молекули и различни стойности на H2O molecules with ratios of
(-Evalue)/(-Etotal value). Наблюдава се статистическо преструктуриране на H2O молекули във
водни проби по енергии с противовъзпалителен и антивирусни ефекти и въздействие
върху имунната система.
Голямата разлика в локалните екстремуми на Моринга масло и контролната проба при
E= -0.1112 eV показва болкоуспокояващ ефект.
Taблица 5: Разпределение (%, (-Evalue)/(-Etotal
Моринга масло
-Е(eV)
x-axis

0.0937
0.0962
0.0987
0.1012
0.1037
0.1062
0.1087
0.1112
0.1137
0.1162

1% воден
разтвор на
Moринга
масло
y-axis
(%((-Evalue) */
(-Etotal value)**
0
0
0
0
0
0
0
13.81
6.3
10.0

Контролна
проба с
дейонизирана
вода
y-axis
(%((-Evalue)*/
(-Etotal value)**
7.7
7.7
0
0
7.7
11.5
7.7
23.21
3.8
0

) на H2O молекули във водни проби с

value

-Е(eV)
x-axis

0.1187
0.1212
0.1237
0.1262
0.1287
0.1312
0.1337
0.1362
0.1387
–

1% воден
разтвор на
Moринга
масло
y-axis
(%((-Evalue) */
(-Etotal value)**
0
32.22
0
0
0
12.5
0
0
25.23
–

Control
Sample of
Deionized
Water
y-axis
(%((-Evalue)*/
(-Etotal value)**
0
02
7.7
0
3.8
3.8
7.7
0
7.73
–

E= -0.1112 eV e локален екстремум за релаксиращ ефект върху нервната система
E=-0.1212 eV e локален екстремум за противовъзпалителен ефект E= -0.1387 eV e
локален екстремум за развитие на туморни клетки на молекулярно ниво
The spectrum is begging from E= -0.1112 eV and this shows effects of detoxification.
Notes:
* Резултатът (-Evalue) е резултат за енергията на водородните връзки за един параметър
(-E)
** Резултатът (-Etotal value) е общият резултат за енергията на водородните връзки
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Фигура 2 показва разпределението (%, (-Evalue)/(-Etotal value) на H2O водни молекули в 1%
воден разтвор на Moринга масло (red line) и контролна проба с дейонизирана вода (blue
line).

Фигура 2. Математичен модел (Ignatov, Mosin, 2013) на 1% воден разтвор на
Моринга масло
За величината E = -0.1212 eV или λ = 10.23 μm има най-голям локален екстремум
(32.2(%, (-Evalue)/(-Etotal value)) , който е свързан с преструктуриране на водородни връзки
между H2O молекули с противовъзпалителни и антивирусни ефекти. Разпределението
(%, (-Evalue)/(-Etotal value) на водни молекули в Моринга масло по отношение на
контролната проба е различно.
Спектърът започва от E= -0.1112 eV и това показва ефекти на детокс. Голямата разлика
между локалните екстремуми на Моринга масло и контролната проба.при E= -0.1112
eV показва болкоуспокояващ ефект.
Като резултат на различните енергии на водородните връзки повърхностното
напрежение на 1% разтвор на водна проба с Моринга масло се увеличава
Увеличението е по отношение на контролната проба. Този ефект е свързан със
запазване на енергията в човешкото тяло като резултат на биохимични процеси между
водни молекули и био молекули.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моринга се характеризира с високи нива на калий (K). При болни от COVID-19,
причинен от вируса SARS-CoV-2 се наблюдава понижение на нивата на калий в
организма. Антивирусните ефекти са силни и от наличието на Gallic acid.
През 2017 г. авторът прави спектрален анализ на моринга. Анализът дава основание за
приложение на Моринга при коронавируси.
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Изследването показва математичният модел на взаимодействие с вода на Моринга
капсули и Моринга масло. В тази статия са поставени данни за взаимодействието на
Моринга капсули и Моринга масло със вода с методите за спектрален анализ НЕС и
ДНЕС с вода. Средната енергия (∆EH... O) на водородните Н…O- връзки между H2O
молекули след въздействие с Моринга с методи НЕС И ДНЕС е със стойности за
противовъзпалителни и антивирусни ефекти.
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