МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ФАРМАКОГНОЗИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ“

Паолина Кънчева Лукова

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРЕБИОТИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ПОЛИЗАХАРИДИ ПРИ НЯКОИ ВИДОВЕ ОТ РОД
PLANTAGO L., РАЗПРОСТРАНЕНИ В БЪЛГАРИЯ

АВТОРЕФЕРАТ
на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна
степен “Доктор” по докторска програма “Фармакогнозия”
Професионално направление 7.3 “Фармация”
Област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт”

Научни ръководители: проф. д-р Илия Илиев
проф. д-р Румен Младенов

Пловдив, 2018

Дисертационният труд се състои от 173 страници. Той е онагледен с 60 фигури и 21
таблици. В библиографията са включени 217 литературни източника, от които 8 са на
кирилица.
Докторантът работи като асистент в катедра „Фармакогнозия и фармацевтична
химия“ към Фармацевтичен факултет на Медицински университет-Пловдив.
Експерименталните изследвания са проведени в катедра „Фармакогнозия и
фармацевтична химия“ към Фармацевтичен факултет на МУ-Пловдив, в катедра
„Биохимия и микробиология“ към Биологически факултет на Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“ и в Технологичен център на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Част от изследванията са финансирани по вътреуниверситетски проект „Старт на
докторски програми“ на МУ-Пловдив - проект СДП-03/2015 на тема: „Изследване
пребиотичния капацитет на полизахариди от род Plantago, разпространени в
България”.
Дисертационният труд е одобрен и насрочен за публична защита от разширен
катедрен съвет на катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ към ФФ на МУПловдив, състоял се на 21.02.2018 г.
Докторантът е отчислен с право на защита със заповед № Р-566/22.03.2018 г. на
Ректора на МУ-Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн.

Дисертационният труд е насрочен за защита пред научно жури в състав:
1. Проф. Румен Младенов, дб
2. Проф. Стефан Николов, дфн
3. Доц. Герасим Китанов, дф
4. Доц. Калин Иванов, дф
5. Доц. Тонка Василева, дб
Резервни членове: Доц. Станислав Георгиев, дф и Доц. Нико Бенбасат, дф

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на ….................. от ............ часа
в Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив на заседание на научно жури.
Материалите по защитата са на разположение в Научен отдел и катедра
„Фармакогнозия и фармацевтична химия“ на МУ-Пловдив

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АНЧ

Алкохолно-неразтворима част

ВЕПЗ

Водно-екстрахируем полизахарид

ПЗ

Полизахарид

ТКЕПЗ

Тотално киселинно-екстрахируем полизахарид

УЗ

Ултразвук

Ara

Арабиноза

bHem

Бактериална хемицелулаза

BHT

Бутил хидрокситолуен

CUPRAC

Mедредуцираща антиоксидантна активност

DP

Степен на полимеризация

DPPH

2,2-дифенил-2-пикрил-хидразилхидрат

dw

Сухо тегло

еHem

Ендо-хемицелулаза

FRAP

Желязоредуцираща антиоксидантна активност

Gal

Галактоза

GalA

Гaлактуронова киселинa

h

Час

HemA

Хемицелулаза (Aspergillus niger)

HPLC

Високоефективна течна хроматография

Mac

Мацераза

Man

Мананаза

µM/TE

Микромол Тролокс еквивалент

Rha

Рамноза

RG

Рамногалактуронан

SD

Стандартно отклонение

ТРС

Общо полифенолно съдържание

v/v

Съотношение обем/обем

v/w

Съотношение обем/тегло

w/w

Съотношение тегло/тегло

XTh

Ксиланаза (Thermomyces lanuginosus)

XTr

Ксиланаза (Trichoderma viride)

i

ВЪВЕДЕНИЕ
Концепцията за функционалните храни печели все по-голяма популярност в
световен мащаб, където тя се явява като бързо растящ сегмент от хранителната и
фармацевтична промишленост. Диетата на съвременния човек често е лишена от
жизнено необходими за неговото здраве нутриенти. За поддържане на здравословна
стомашно-чревна флора от съществено значение е присъствието в храната на
пробиотици и пребиотици.
Олигозахаридите са едни от основните въглехидрати причисляващи се към
вещества

с

потенциални

галактоолигозахаридите,

пребиотични

своиства.

глюкоолигозахаридите,

Към

тях

се

отнасят

ксилоолигозахаридите,

олигогалактуронидите и други. Освен естествено срещащи се в растенията
олигозахаридите могат да се получат чрез ензимни синтези или чрез контролирана
ензимна хидролиза на полизахариди. Депозираните полизахариди в динамичната
структура на растителната клетъчна стена постоянно се модифицират. Тези
модификации водят до образуване на голям брои олигозахариди с физиологична
активност, които участват в защитата срещу оксидативния стрес, предотвратяват
бактериалната адхезия в червата, подобряват деиността на сърдечно-съдовата
система, регулират метаболизма и хомеостазата на организма.
Световни проучвания на отделни растителни органи от видове на род
Plantago показват техния висок потенциал за продуциране на широк спектър
биологично активни вещества, сред които полизахариди, иридоиди и фенолни
съединения. Понастоящем Европеиската агенция по лекарствата регламентира
използването за медицински цели на листа от Plantago lanceolata и семена от
Plantago indica, както и на лекарствени продукти от тях. Световната здравна
организация посочва като лечебни дроги още листа от P. major, както и семена от
видовете P. ovata, P. indica, P. psyllium и P. asiatica.
Обект на настоящия труд е охарактеризиране на полизахаридния състав на
три от наи-разпространените видове от род Plantago в България (P. major, P.
lanceolata и P. media), както и контролирано получаване от тях на пребиотични
олигозахариди. Перспектива на получените олигозахариди е да послужат като
основа за разработването на нови модели функционални храни с профилактично и
терапевтично приложение.
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на настоящия дисертационен труд е изследване пребиотичния
потенциал на полизахариди от листа на Plantago major, Plantago lanceolata и Plantago
media, разпространени в България, и на получените от тях чрез ензимнa хидролизa
олигозахариди.
За изпълнението на целта са поставени следните задачи:
1. Да се извърши фармакогностичен анализ на листа от Plantago major, Plantago
lanceolata и Plantago media.
2. Да се изолират полизахариди от листа на Plantago major, Plantago lanceolata и
Plantago media при оптимизирани условия на екстракция.
3. Да се оптимизират условията на гликохидролазни ензими в присъствие на
изолираните полизахариди от листа на Plantago major, Plantago lanceolata и
Plantago media.
4. Да се оптимизират условията за ензимна хидролиза на полизахариди от
листа на Plantago major, Plantago lanceolata и Plantago media за получаване на
олигозахариди.
5. Да се изследва антиоксидантната активност на получените полизахариди и
ензимни хидролизати от листа на Plantago major, Plantago lanceolata и
Plantago media.
6. Да се изследва пребиотичния потенциал на олигозахаридите, получени от
листа на Plantago major, Plantago lanceolata и Plantago media, при щамове
млечно-кисели бактерии с пробиотична активност.
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МАТЕРИАЛИ
1. Растителен материал
 Plantaginis majoris folium (листа от широколистен жиловлек), събрани от
местонахождение Пловдив, флористичен регион „Тракииска низина“.
 Plantaginis lanceolatae folium (листа от теснолистен жиловлек), събрани от
местонахождение Пловдив, флористичен регион „Тракиискa низина“.
 Plantaginis

mediae

folium

(листа

от

среден

жиловлек),

събрани

от

местонахождение Слънчева поляна, флористичен регион „Родопи (западни)“.

2. Реактиви, стандарти, ензими
Използваните реактиви, химикали, стандарти и ензими са представени в
дисертационния труд с каталожни номера и фирма-производител.

3. Микроорганизми
За изследване на пребиотичния потенциал са използвани три щама млечнокисели бактерии от вида Lactobacillus plantarum (S26, S27, S30), предоставени от
колекцията на катедра „Биохимия и микробиология“ на Биологически факултет, ПУ
„Паисии Хилендарски“.

МЕТОДИ
1. Фармакогностичен анализ
Макроскопският, микроскопският, физикохимичният и фитохимичният анализ
са проведени съгласно стандартни методи, описани в Европеиската фармакопея
(European Pharmacopoeia 8, 2014) и Монографиите на Световната здравна
организация (WHO, 2010).

2. Методи за изолиране на полизахариди
2.1.

Получаване на алкохолно-неразтворима част (АНЧ) по метода на
Kratchanova et al. ( 2008).

2.2.

Пречистване на алкохолно-неразтворима част по метода на Sengkhamparn
(2009).
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2.3.

Екстрахиране на полизахариди с вода и разредена минерална киселина
(Kratchanova et al., 2008).

3. Хидролизни методи
3.1.

Киселинна хидролиза
Киселинната хидролиза на получените полизахариди е проведена с 2 М

трифлуороцетна киселина по метода описан от Li et al. (2016).
3.2.

Ензимна хидролиза
Ензимната хидролиза е проведена в 50 mM натриево-ацетатен буфер при

различно рН с ензимите: ксиланаза oт Trichoderma viride (5 U/ml); ксиланаза от
Тhermomyces lanuginosus (20 U/ml); мананaза (0,08 U/ml и 0,4 U/ml); мацераза (5
U/ml); хемицелулаза от Aspergillus niger (1 - 10 U/ml); ендо-хемицелулаза (5 U/ml);
бактериална хемицелулаза (5 U/ml).

4. Методи за определяне на пребиотичен потенциал
 Условия за култивиране на лактобацилите - модифицирана МRS (mMRS)
хранителна среда, обогатена с 10% хидролизати от листа на изследваните
видове Plantago като въглехидратен източник. Ферментацията протича
стационарно при 37°С за период от 3, 6 и 24 часа.

5. Спектрофотометрични методи
5.1.

Количествено определяне на белтък по метода на Bradford (1976).

5.2.

Определяне на ензимна активност

 Определяне на ксиланазна и пектиназна активност по метода на Bailey &
Poutanen (1989).
 Определяне ензимна активност на млечно-кисели бактерии
Определяне на α-галактозидазна активност по метода на Petek et al. (1969);
Определяне на α-глюкозидазна активност по метода на Dewi et al. (2007);
Определяне на β-ксилозидазна активност по метода на Lasrado & Gudipati (2013).
5.3.

Количествено определяне на неутрални захари по фенол-серния метод на
DuBois et al. (1956).

5.4.

Определяне степен на ензимна хидролиза

Степен на хидролиза (%) =

неутрални захари в тест разтворa преди хидролиза
неутрални захари в хидролизния продукт

4

х 100

5.5.

Количествено

определяне

на

уронови

киселини

по

метода

на

Blumenkrantz & Asboe-Hansen (1973).
5.6.

Количествено определяне на общи полифеноли по метода на Singleton &
Rossi (1965).

5.7.

Определяне на антиоксидантна активност

 DPPH

(2,2-дифенил-2-пикрил-хидразилхидрат)

радикал-улавящата

способност на полизахаридите е определена по метода на Kao & Chen (2006).
За определяне на DPPH радикал-улавящата активност на ензимните
хидролизати е използван метода на Brand-Williams et al. (1995).
 Определяне на желязоредуцираща способност (FRAP) по метода на Benzie
& Strain (1996) с модификации (Da Mota Nunes, 2012).
 Определяне на медредуцираща антиоксидантна активност (CUPRAC) по
метода Apak et al. (2004).

6. Хроматографски методи
6.1.

Определяне на монозахариден и олигозахариден състав
Въглехидратният

състав

е

определен

на

високоефективна

течна

хроматографска система Konik-Tech с рефрактометричен детектор Shodex R1-101 с:
-

колана YMC Polyamine II, 12 nm, 5 μm (250 x 4,6 mm) при подвижна фаза
ацетонитрил:вода (60:40), скорост на потока 0,8 ml/min и 1 ml/min,
температура на колоната 30°C;

-

колона Tracer Excel ODSB 120, 5 μm (150 x 0,4 mm) при подвижна фаза вода,
скорост на потока 0,1 ml/min, 0,3 ml/min и 0,5 ml/min, температура на
колоната 30°C.
Идентифицирането на пиковете е осъществено по времената на задържане

спрямо стандарти на ксилоза, арабиноза, фруктоза, глюкоза, галактоза, маноза,
захароза, малтоза, малтотриоза и рафиноза. За количественото определяне на
монозахаридите и олигозахаридите са изготвени стандартни прави с линеини
участъци между 1,25 - 20 mg/ml и с коефициент на корелация r2 > 0,99.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Глава I. Фармакогностичен анализ на листа от P. major,
P. lanceolata и P. media
За първи път е проведен сравнителен фармакогностичен анализ на листа от
Plantago major, Plantago media и Plantago lanceolata. Определени са макроскопски,
микроскопски, физикохимични и фитохимични показатели на изследвания
растителен материал за доказване на неговата идентичност, чистота и съдържание
на биологично активни вещества.
1.1.

Макроскопски анализ
Направена е сравнителна характеристика на основни морфологични белези на

видовете Plantago lanceolata (Фиг. 1), Plantago media (Фиг. 2) и Plantago major (Фиг. 3),
както и на техни подвидове и форми.

Фигура 1. Plantago lanceolata ssp.

Фигура 2. Plantago media ssp. media,

lanceolata, Пловдив, 20.06.2015 г.

Слънчева поляна, 22.07.2015 г.

Фигура 3. Plantago major ssp. major, Пловдив, 07.09.2015 г.
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1.2.

Микроскопски анализ

1.2.1. Качествен микроскопски анализ
При проведения микроскопски анализ на листа от изследваните видове на
род Plantago се установиха различия в техните диагностични белези (Фиг. 4 – 6):

Фигура 4. Диагностични белези на прах от листа на P. major (А – покривна трихома; В
– жлезиста двуглава трихома; С – горен епидермис с набраздена кутикула; D – основна
клетка на пoкривна трихома; E – долен епидермис; F – мезофил с хлоропласти).

Фигура 5. Диагностични белези на прах oт листа на P. lanceolata (А – покривна трихома;
В – жлезиста главеста трихома; C – пръстеновидни трахеи; D – горен епидермис с
палисаден паренхим; E – долен епидермис с устица).
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Фигура 6. Диагностични белези на прах oт листа на P. media (A – покривнa трихомa; В
– свитa покривнa трихомa; С – базална клетка на покривна трихома; D – долен
епидермис; E – горен епидермис; F – главеста трихома; G – епидермис и мезофил).

 Горният и долният епидермис при P. lanceolata са изградени от заоблени клетки
с неправилни клетъчни стени. При P. major и P. media горният епидермис е
съставен от многоъгълни клетки с прави клетъчни стени, докато долният
епидермис е изграден от многоъгълни клетки с неправилни стени.
 При P. lanceolata устицата са от диацитен тип, докато при P. major и P. media се
среща предимно аномоцитен и по-рядко диацитен устичен тип.
 За разлика от P. lanceolata и P. media, при P. major се наблюдават специфични зони
от вроговен епидермис и добре оформени розетки от прилежащи епидермални
клетки към приосновната клетка на покривните трихоми.
 Покривните трихоми при трите вида са съставени от две или повече клетки,
като при P. media те са елиптично издължени; при P. major - конично издължени
с разширена приосновна клетка; при P. lanceolata покривните трихоми са
съставени от издължени клетки с тесен и променлив лумен, на места запушен и
придаващ вид на леки задебеления по дължината на трихомата.
 Жлезистите трихоми при P. major и P. media са съставени от едноклетъчно тяло
и удължена главичка с чифт секретиращи клетки. При P. lanceolata жлезистите
трихоми значително се различават по своето устроиство - те са изградени от
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едноклетъчно цилиндрично тяло и многоклетъчна удължена конична главичка
от няколко реда клетки, завършващи с единична терминална клетка.
1.2.2. Количествен микроскопски анализ
Определени са количествени микроскопски параметри като дължина на
епидермалните клетки, устицата, покривните и жлезистите трихоми, както и
специфични показатели на листа като брой устица, устичен индекс, брой
пространства затворени от листните жилки и брой терминални пространства
затворени от листните жилки (Табл. 1).
Таблица 1. Количествен микроскопски анализ на листа от P. major, P. media и P.
lanceolata.
Микроскопски параметри*

P. major

P. media

P. lanceolata

Дължина на епидермалните клетки (µm)

58 ˗ 100

54 ˗ 88

32 ˗ 45

Дължина на устицата (µm)

27 ˗ 34

21 ˗ 33

20 ˗ 23

Дължина на покривните трихоми (µm)

207 ˗ 310

450 ˗ 790

220 ˗ 632

Дължина на жлезистите трихоми (µm)

48 ˗ 51

55 ˗ 105

80 ˗ 110

Брой устица

32 ˗ 39

21 ˗ 27

52 ˗ 58

Устичен индекс

23 ˗ 26

17 ˗ 20

21 ˗ 23

7˗9

5˗8

7 ˗ 10

3˗5

3˗4

2˗4

Брой пространства затворени от
листните жилки
Брой терминални пространства
затворени от листните жилки

*Изразени като средни стоиности от 30 измервания.

1.2.3. Хистохимичен анализ
За доказване локализацията на слузни вещества в листа от P. major, P. media и
P. lanceolata са проведени две паралелни качествени реакции: с разтвор на
FeCl3/метиленово синьо (Фиг. 7) и с разтвор на черен туш (Фиг. 8) (Ковалев, 2003).
Проведеният хистохимичен анализ доказа, че слузните вещества са локализирани
основно в клетъчните стени на коленхимната тъкан, намираща се под епидермиса,
както и в задебелените клетъчни стени на склеренхима, разположен около
трахеите. В клетъчните стени на паренхимната тъкан се установяват значително
по-малки количества слузни вещества.
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Фигура 7. Напречен пререз на лист от P. media (А), P. lanceolata (В) и P. major (С) след
оцветяване с разтвор на FeCl3/метиленово синьо.

Фигура 8. Напречен пререз на лист от P. major (А), P. lanceolata (В) и P. media (С) след
оцветяване с разтвор на черен туш.

1.3.

Физикохимичен анализ
Проведен е физикохимичен анализ като основен компонент от качествения

контрол на растителния материал съгласно препоръките на Световната здравна
организация и Европеиската фармакопея (Табл. 2).
Таблица 2. Физикохимични параметри на листа от P. major, P. media и P. lanceolata.
Физикохимични параметри*

P. major

P. media

P. lanceolata

Загуба при сушене (%, w/w)

7,43 ± 0,45

7,57 ± 0,31

7,55 ± 0,44

10,22 ± 0,27

14,85 ± 0,14

10,04 ± 0,39

2,86 ± 0,16

3,13 ± 0,09

1,82 ± 0,05

Водно-разтворими

38,79 ± 0,75

45,22 ± 1,04

39,69 ± 0,60

Етанолно-разтворими

11,80 ± 0,83

20,80 ± 1,15

18,84 ± 1,33

Ацетон-разтворими

6,02 ± 0,49

6,93 ± 0,18

5,12 ± 0,16

Хлороформ-разтворими

3,05 ± 0,09

4,56 ± 0,21

3,40 ± 0,22

Индекс на набъбване (ml)

2,60 ± 0,16

2,95 ± 0,14

2,45 ± 0,19

Обща пепел (%, w/w)
Пепел неразтворима в HCl (%, w/w)
Екстрактивни вещества (%, w/w):

*Изразени като средни стоиности от три измервания ± SD.
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В литературата не са намерени данни за проведен фармакогностичен анализ
на листа от P. media, както и сравнителен фармакогностичен анализ на листа от P.
major, P. media и P. lanceolata. Резултатите от извършените анализи биха могли да
послужат при идентифицирането и качествения контрол на трите изследвани вида
от род Plantago, както и като референтен материал при разработване на
монография за стандартизиране на листа от P. media.

Глава II. Изследване структурата на полизахариди от листа на
P. major, P. media и P. lanceolata
2.1.

Eкстракция на полизахариди от листа на P. major, P. media и P.

lanceolata
За получаване на полизахариди с висока чистота преди процеса на екстракция
растителната суровина се подлага на предварителна обработка чрез механично
смилане в горещ етилов алкохол. Изолирането на полизахариди от получената
алкохолно-неразтворима част (АНЧ) от листа на P. major, P. media и P. lanceolata е
осъществено чрез използването на два екстрагента: вода и разредена минерална
киселина – HCl (pH~1). Извършена е тотална киселинна екстракция, както и
последователна екстракция с вода и киселина. Екстракциите са проведени при
конвенционални условия на магнитна бъркалка и посредством ултразвук при
вариране на температурата и времето за екстракция.
При използване на конвенционална киселинна екстракция при 80°С за 1,5 h се
установяват

наи-високи

добиви

на

тотално

киселинно-екстрахируеми

полизахариди (ТКЕПЗ). Отнесени към свежи листа при P. major се установи добив
на ТКЕПЗ от 2,47%, докато съдържанието на полизахариди при другите два вида е
с около 50% по-ниско (1,46 % при P. media и 1,22% при P. lanceolata) – Табл. 3.
Таблица 3. Добив на полизахариди, получени от алкохолно-неразтворима част (АНЧ) на
листа от P. major, P. lanceolata и P. media чрез тотална киселинна екстракция.*
Условия на
екстракция

Съдържание на ПЗ
(g/100 g АНЧ)
P. major

P. lanceolata

Съдържание на ПЗ
(g/100 g свежи листа)
P. media

P. major

P. lanceolata

P. media

80°С, 1,5 h

14,10 ± 1,20

9,35 ± 0,84

8,95 ± 0,80

2,47 ± 0,21

1,22 ± 0,11

1,46 ± 0,13

70°С, 1 h, УЗ

12,00 ± 1,03

7,35 ± 0,54

8,15 ± 0,55

2,10 ± 0,18

0,96 ± 0,07

1,33 ± 0,09

*Изразени като средни стоиности от три измервания ± SD.
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Допълнително е проведена екстракция на полизахариди от АНЧ чрез
последователно използване на вода и HCl. Максимални добиви на водноекстрахируеми полизахариди (ВЕПЗ) се отчитат при конвенционална екстракция
за 2 h при 100°С (Табл. 4).
Таблица 4. Добив на полизахариди, получени от алкохолно-неразтворима част (АНЧ) на
листа от P. major, P. lanceolata и P. media чрез последователна водна и киселинна
екстракция.*
Условия на
екстракция

Съдържание на ПЗ
(g/100 g АНЧ)
P. major

P. lanceolata

Съдържание на ПЗ
(g/100 g свежи листа)
P. media

P. major

P. lanceolata

P. media

Водна екстракция
50°С, 2 h

3,25 ± 0,11

1,60 ± 0,23

6,40 ± 0,31

0,57 ± 0,02

0,21 ± 0,03

1,04 ± 0,05

10,50 ± 0,63

4,90 ± 0,61

17,10 ± 1,41

1,84 ± 0,11

0,64 ± 0,08

2,79 ± 0,23

50°С, 1 h, УЗ

5,60 ± 0,29

2,05 ± 0,15

12,25 ± 0,98

0,98 ± 0,05

0,27 ± 0,02

1,99 ± 0,16

70°С, 1 h, УЗ

7,20 ± 0,34

3,70 ± 0,15

13,35 ± 0,74

1,26 ± 0,06

0,48 ± 0,02

2,17 ± 0,12

6,45 ± 0,31

7,10 ± 0,12

1,90 ± 0,10

0,83 ± 0,04

1,15 ± 0,02

100°С, 2 h

Киселинна екстракция
70°С, 1 h, УЗ

10,85 ± 0,57

*Изразени като средни стоиности от три измервания ± SD.

Отнесени към 100 g свежи листа общото количество на изолираните
полизахариди от листа на P. media и P. major достига почти 4% (съответно 3,94% и
3,74%) и от листа на P. lanceolata - 1,47%. Стоиностите са получени като сбор от
добива на ВЕПЗ при посочените оптимални условия (2 h при 100°С) и добива,
получен при последващото третиране на остатъците с киселина при 70°С за 1 h.

2.2.

Определяне

на

монозахаридния

състав

и

структурата

на

изолираните полизахариди от листа на P. major, P. media и P. lanceolata
Химичният състав на изолираните полизахариди е определен посредством
киселинна и ензимна хидролиза и последващ анализ на хидролизните продукти.
2.2.1. Киселинна хидролиза
Киселинната

хидролиза

е

извършена

с

трифлуороцетна

киселина.

Получените хидролизни продукти са анализирани количествено за съдържание на
неутрални захари, уронови киселини и белтъчно съдържание по метода на Bradford
(Табл. 5).
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Таблица 5. Химичен състав (%) на ВЕПЗ и ТКЕПЗ от листа на P. major, P. media и P.
lanceolata.*
Неутрални захари
(%)
37,15 ± 0,28

Уронови киселини
(%)
62,29 ± 1,10

Белтък по Bradford
(%)
0,56 ± 0,02

P. major ТКЕПЗ

61,72 ± 3,22

36,14 ± 1,62

2,14 ± 0,31

P. media ВЕПЗ

34,88 ± 2,10

64,45 ± 2,08

0,67 ± 0,02

P. media ТКЕПЗ

58,05 ± 1,54

41,10 ± 2,32

0,85 ± 0,05

P. lanceolata ВЕПЗ

29,11 ± 0,88

69,82 ± 2,46

1,07 ± 0,12

P. lanceolata ТКЕПЗ

62,54 ± 1,15

36,91 ± 0,77

0,55 ± 0,01

Полизахарид
P. major ВЕПЗ

*Изразени като средни стоиности от три измервания ± SD.

ТКЕПЗ от трите изследвани вида Plantago показват два пъти по-високо
съдържание на неутрални захари (58,05% - 62,54%) в сравнение с ВЕПЗ (29,11% 37,15%). При ВЕПЗ се установи по-високо съдържание на уронови киселини
(62,29% - 69,82%) в сравнение с ТКЕПЗ (36,14% - 41,10%). Съдържанието на белтък
при всички изследвани полизахариди е в ниски граници (0,55% - 2,14%), което е
индикатор за високата чистота на изолираните полизахариди.
Монозахаридният състав на хидролизните продукти е анализиран чрез HPLC
(Фиг. 9).
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Фигура 9. Хроматограми след киселинна хидролиза на: (A) P. major ВЕПЗ; (B) P. major
ТКЕПЗ; (C) P. media ВЕПЗ; (D) P. media ТКЕПЗ; (E) P. lanceolata ВЕПЗ; (F) P. lanceolata ТКЕПЗ
(Ara – арабиноза; Gal – галактоза; GalA – галактуронова киселина; Rha – рамноза).

При проведения хроматографски анализ се установи, че ВЕПЗ са съставени от
кисели (галактуронова киселина) и неутрални захари (арабиноза и рамноза) в
14

съотношение 2:1. В ТКЕПЗ се установи съотношение 1:1 между кисели
(галактуронова киселина) и неутрални захари (галактоза и рамноза). Получените
резултати дават основание да предположим, че изолираните ПЗ са от пектинов тип
със структура на рамногалактуронан I (RG I), чиято основна верига е съставена от
остатъци GalA, редувани на места с Rha единици, към които са прикрепени
странични вериги от арабинанов, галактанов или арабиногалактанов тип. ТКЕПЗ
от P. media със съотношение 1,16 между GalA и Rha се явява като наи-разклонения
полизахарид между изследваните (Табл. 6).
Таблица 6. Монозахариден състав на ВЕПЗ и ТКЕПЗ от листа на P. major, P. media и P.
lanceolata (изразени като % от общото количество въглехидрати).
Полизахарид

Ara (%)*

Rha (%)

Gal (%)

GalA (%)

GalA/Rha

P. major ВЕПЗ

37,36

следи

-

62,64

-

P. major ТКЕПЗ

-

16,96

46,11

36,93

2,18

P. media ВЕПЗ

-

35,12

-

64,88

1,85

P. media ТКЕПЗ

-

35,74

22,80

41,46

1,16

29,42

следи

-

70,58

-

-

17,33

45,55

37,12

2,14

P. lanceolata ВЕПЗ
P. lanceolata ТКЕПЗ

*Ara – арабиноза; Gal – галактоза; GalA – галактуронова киселина; Rha – рамноза.

2.2.2. Ензимна хидролиза
Проведена е ензимна хидролиза на ВЕПЗ и TКЕПЗ от P. major при еднакви
реакционни условия (температура 45°C, рН 5,5, инкубационно време 40 h) като са
варирани вида и концентрацията на използваните ензими (мананаза 0,08 U/ml и
0,4 U/ml; хемицелулаза oт Aspergillus niger 1 U/ml и 5 U/ml) - Фиг. 10.

A

Степен на хидролиза (%)

Степен на хидролиза (%)

100
80
52,0

60
40

55,0

61,3

31,3

20

93,7

100

84,3

94,6

B

80
60
40

36,9

20
0

0
Време за хидролиза (40 h)
0,08 U/ml мананаза
1 U/ml хемицелулаза

Време за хидролиза (40 h)
0,08 U/ml мананаза
0,4 U/ml мананаза
1 U/ml хемицелулаза
5 U/ml хемицелулаза

0,4 U/ml мананаза
5 U/ml хемицелулаза

Фигура 10. Степен на хидролиза на 1% разтвор на ВЕПЗ (А) и TКЕПЗ (В) от P. major при
инкубиране с мананаза и хемицелулаза.
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Резултатите показват, че при двете полизахаридни фракции (ВЕПЗ и ТКЕПЗ)
степента на ензимна хидролиза нараства с увеличаване концентрацията на
използвания ензим като наи-високи стоиности се регистрират при ТКЕПЗ с
хемицелулаза - до 94,6%. При хроматографския анализ на хидролизните продукти
с мананаза се установи само монозахаридът галактоза, докато при хидролизатите
с хемицелулаза се регистрира и галактуронова киселина. На таблица 7 са
представени концентрациите на регистрираните монозахариди в mg за 1 g ВЕПЗ и
ТКЕПЗ. Наи-високи концентрации на мономери се установяват с използването на
хемицелулаза при субстрат TКЕПЗ. Може да се предположи, че освободените
монозахариди се намират на терминални позиции от страничните вериги на
полизахарида и гликозидните връзки между тях и съседния монозахарид са лесно
достъпни за деиствие от страна на ензима.
Таблица 7. Концентрация на галактоза (Gal) и галактуронова киселина (GalA) в 1%
разтвори на ВЕПЗ и TКЕПЗ от листа на P. major след ензимна хидролиза за 40 h.*
Ензим (U/ml)
0,08 U/ml
мананаза
0,4 U/ml
мананаза
1 U/ml
хемицелулаза
5 U/ml
хемицелулаза

ВЕПЗ

ТКЕПЗ

Gal (mg/g ПЗ)

GalA (mg/g ПЗ)

Gal (mg/g ПЗ)

GalA (mg/g ПЗ)

343,84 ± 10,12

-

247,42 ± 3,88

-

394,32 ± 7,51

-

390,74 ± 5,42

-

376,66 ± 5,93

36,58 ± 0,55

477,60 ± 9,16

322,13 ± 3,18

514,87 ± 7,13

42,95 ± 0,74

523,27 ± 6,05

379,40 ± 4,91

*Изразени като средни стоиности от три измервания ± SD.

За определяне на оптималното време за хидролиза е проведена динамика на
ензимната реакция за период от 28 часа на 1% разтвор на ТКЕПЗ с 1 U/ml и 5 U/ml
хемицелулаза,

показали

наи-всиока

степен

на

хидролиза

и

наи-висока

концентрация на мономерни единици. При използването на 1 U/ml хемицелулаза
се наблюдава линеино повишаване степента на ензимна хидролиза във времето
като максимални стоиности се регистрират на 28-мия час (82,9%). При по-високата
концентрация на ензима (5 U/ml) се постига добра хидролиза още на първия час от
реакцията (83,4%) - Фиг. 11.
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Степен на хидролиза
(%)

100

71,7

80

91,5

35,8

26,3

22,1

82,9

55,3

49,1

60
40

90,7

89,8

89,1

87,5

84,2

83,4

20
0
1h

2h

3h

6h

15 h

24 h

28 h

Време за хидролиза (h)
1 U/ml хемицелулаза
5 U/ml хемицелулаза

Фигура 11. Степен на хидролиза на 1% разтвор на TKЕПЗ от P. major при инкубиране с 5
U/ml хемицелулаза.

При HPLC анализ на хидролизните продукти се регистрират монозахаридите
галактоза (Gal) и галактуронова киселина (GalA). Наи-високи концентрации на Gal
са отчетени между 6-ти и 15-ти час от хидролизната реакция (съответно 529,18 mg
Gal/g ПЗ и 585,37 mg Gal/g ПЗ), докато концентрациите на GalA са наи-високи между
15-ти и 24-ти час (236,03 mg GalA/g ПЗ и 257,82 mg GalA/g ПЗ). Вероятно до 15-тия час
се разкъсват предимно връзки между галактозни остатъци в страничните вериги
на полизахаридната молекула, докато след 15-тия час се осъществява по-пълнa
хидролиза на връзки в основната верига, при което се отделят остатъци GalA.
Понижението в концентрациите на Gal след 15-тия час и на GalA след 24-тия час могат
да се дължат на продуктно инхибиране съответно на галактозидазната и
гaлактуронидазна активност на хемицелулазата (Табл. 8).
Таблица 8. Концентрации на галактоза (Gal) и галактуронова киселина (GalA) в 1%
разтвор на TКЕПЗ от листа на P. major след ензимна хидролиза с 5 U/ml хемицелулаза.*
Време за хидролиза
1h
2h
3h
6h
15 h
24 h
28 h

Gal
(mg/g ТКЕПЗ)
112,15 ± 5,10
267,74 ± 3,15
398,50 ± 8,89
529,18 ± 6,20
585,37 ± 8,50
290,11 ± 13,44
264,52 ± 9,36

GalA
(mg/g ТКЕПЗ)
55,13 ± 3,70
71,95 ± 2,99
100,60 ± 5,28
165,23 ± 7,15
236,03 ± 10,05
257,82 ± 5,82
159,10 ± 3,19

*Изразени като средни стоиности от три измервания ± SD.

Хемицелулазата е комбиниран ензимен препарат, които включва ензими като
β-ксилозидаза, α-глюкуронидаза, α-гaлактуронидаза, α-L-арабинофуранозидаза,
ацетилксилан естераза, с което може да се обясни и получената висока степен на
хидролиза. За да се определи типа гликозидни връзки, които присъстват в
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полизахаридната

верига,

е

проведена

допълнително

хидролиза

с

монокомпонентния ензим ксиланаза (Thermomyces lanuginosus), за които е
известно, че разкъсва основно β-1,4-връзки между пентозни остатъци в
полизахаридната верига. Хидролизната реакция е проведена с 20 U/ml ксиланаза в
продължение на 28 часа (Фиг. 12).
Степен на
хидролиза (%)

40

32,7

30
20

18,5

19,3

2h

3h

22,3

35,2

26,5

12,6

10
0
1h

6h

15 h

24 h

28 h

Време за хидролиза (h)

Фигура 12. Степен на хидролиза на 1% разтвор на ТKЕПЗ от P. major при инкубиране с
20 U/ml ксиланаза.

Проведената хидролизна реакция показа, че степента на хидролиза с
ксиланаза e значително по-ниска (35,2% на 28-мия час) спрямо степента на
хидролиза при използване на хемицелулаза (91,5% на 28-мия час).
Таблица 9. Концентрации на галактоза (Gal) и галактуронова киселина (GalA) в 1%
разтвор на TКЕПЗ от листа на P. major след ензимна хидролиза с 20 U/ml ксиланаза.*
Време за хидролиза
1h
2h
3h
6h
15 h
24 h
28 h

Gal
(mg/g ТКЕПЗ)
178,10 ± 6,10
192,84 ± 12,06
238,16 ± 14,52
251,33 ± 11,18
302,56 ± 4,63
219,40 ± 7,83
175,67 ± 3,15

GalA
(mg/g ТКЕПЗ)
3,71 ± 0,12
9,04 ± 0,38
11,34 ± 0,55
7,36 ± 0,55
1,19 ± 0,09
1,32 ± 0,07
1,22 ± 0,16

*Изразени като средни стоиности от три измервания ± SD.

Получените концентрации Gal са приблизително два пъти по-ниски, а
концентрациите на GalA над 10 пъти по-ниски в сравнение с проведената
хидролиза с комбинирания ензим хемицелулаза (Табл. 9). От разликите в
коцентрациите на получените монозахариди и от установената значително пониска степен на хидролиза при деиствие на ензимите ксиланаза и мананаза, както
и високата степен на хидролиза при използване на ензима хемицелулаза, може да
се заключи, че в ТКЕПЗ от P. major по-малък брои от мономерните остатъци са
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свързани с β-1,4-връзки. Структурата на полизахарида вероятно е силно
разклонена като преобладават α-1,4 –връзки, които са характерни за пектиновия
тип полизахариди, или β-1,3 и β-1,6-връзки, които са основа на арабиногалактан II.
2.3.

Антиоксидантна активност на полизахариди, изолирани от листа на P.

major, P. media и P. lanceolata
Антиоксидантната активност на изолираните от род Plantago полизахариди е
определена посредством DPPH и FRAP тест (Табл. 10).
Таблица 10. Антиоксидантна активност на ВЕПЗ и ТКЕПЗ от листа на P. major, P.
media и P. lanceolata.*
Полизахарид

DPPH (%)

FRAP (µM TE/5 mg ПЗ)

P. major ВЕПЗ

35,35 ± 0,58

103,71 ± 0,69

P. major ТКЕПЗ

19,44 ± 0,87

34,63 ± 0,23

P. media ВЕПЗ

40,08 ± 1,75

132,40 ± 2,11

P. media ТКЕПЗ

24,15 ± 1,03

94,65 ± 1,10

P. lanceolata ВЕПЗ

29,39 ± 1,50

137,83 ± 2,57

P. lanceolata ТКЕПЗ

24,07 ± 0,75

117,66 ± 0,98

Контроли:
Арабиногалактан (ArG)

21,19 ± 0,13

56,28 ± 0,15 µM TE/5 mg ArG

BHT

93,49 ± 0,06

556,10 ± 0,09 µM TE/0,1 mg BHT

*Изразени като средни стоиности от три измервания ± SD.

При DPPH анализа ВЕПЗ от видовете Plantago показват по-висока
антиоксидантна активност (29,39% - 40,08%) в сравнение с ТКЕПЗ (19,44% 24,15%). Това може да се обясни с по-високото съдържание на галактуронова
киселина във ВЕПЗ. Между изолираните полизахариди с най-висока радикалулавяща способност е определен ВЕПЗ от P. media (40,08%). Използваният като
контролна проба арабиногалактан показа близки DPPH стойности (21,19%) срямо
тези установени за ТКЕПЗ (19,44% - 24,15%). По-слабата антиоксидатна активност
на ТКЕПЗ може да се дължи както на по-ниските количества галактуронова
киселина, така и на значителното съдържание на галактоза. Подобна тенденция се
наблюдава и при FRAP стойностите на изследваните полизахариди. ВЕПЗ
проявяват по-силна способност да редуцират железните йони в сравнение с ТКЕПЗ.
При ВЕПЗ от P. lanceolata се регистрира най-силна редуцираща активност - 137,83
µM TE/5 mg ПЗ, което е в съответствие с най-високите стойности на галактуронова
киселина (70,58%) установени при ВЕПЗ от P. lanceolata.
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Глава III. Получаване на монозахариди и олигозахариди чрез
ензимна хидролиза на полизахариди от листа на видове Plantago
3.1. Оптимизиране условията на ензимна хидролиза
За постигане на максимално ефективен хидролизен процес е извършено
оптимизиране условията на ензимната хидролиза. Въз основа на получените данни
за състава на изолираните полизахариди са подбрани ензими, разграждащи както
неутрални, така и пектинов тип полизахариди. Използвани са ензимите ксиланаза
от Trichoderma viride (XTr), ксиланаза oт Thermomyces lanuginosus (XTh), мананаза
(Man), мацераза (Mac), хемицелулаза от Аspergillus niger (HemA), ендо-хемицелулаза
(eHem) и бактериална хемицелулаза (bHem). Определена е тяхната активност при
едновременно вариране на температурата и рН на средата. За XTh, Man, HemA са
изведени оптимални условия при рН 5,5 и температура 45 °С (Фиг. 13). При XTr,
eHem, bHem и Mac са установени оптимални условия при рН 5 и температура 50 °С
(Фиг. 14).
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Фигура 13. Влияние на температурата и рН на средата върху активността на
ксиланаза (T. lanuginosus), мананаза и хемицелулаза (A. niger) при субстрат 1% ксилан.
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Фигура 14. Влияние на температурата и рН на средата върху активността на
ксиланаза (T. viride), мацераза, ендо-хемицелулаза и бактериална хемицелулаза при
субстрат 1% ксилан.

При

установените

оптимални

условия

е

определена

субстратната

специфичност на ензимите спрямо ксилан (Sigma-Aldrich), пектин (Obipektin AG),
арабиногалактан (Megazyme) и полизахаридите, показали наи-висок добив при
процеса на екстракция – ВЕПЗ/ТКЕПЗ от P. major и ВЕПЗ от P. media (Табл. 11). При
хидролиза на различните полизахаридни фракции на видовете Plantago се
установи, че активността на XTr и ХTh е ниска (1,42 - 26,07 U/mg белтък), което
свидетелства за отсъствие на ксиланови фрагменти в структурата на ВЕПЗ и
ТКЕПЗ. Четири от ензимите (eHem, bHem, Mac и HemA) показват сходни активности
при използване на ВЕПЗ и ТКЕПЗ като субстрати. Като се има предвид, че тези
ензими показват почти равно съотношение на ксиланазна и пектиназна активност,
може да се предположи, че ВЕПЗ и ТКЕПЗ имат структури на пектинови
полизахариди. Отчетената двоино по-висока арабиногалактаназна активност при
ТКЕПЗ спрямо ВЕПЗ свидетелства, че двете полизахаридни фракции притежават
различна структура и ТКЕПЗ има по-голямо количество арабиногалактан.
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Таблица 11. Сравнение на специфичната активност на ензимите ксиланаза oт Trichoderma viride (XTr), ксиланаза oт Thermomyces
lanuginosus (XTh), мананаза (Man), мацераза (Mac), хемицелулаза от Aspergillus niger (HemA), ендо-хемицелулаза (eHem) и бактериална
хемицелулаза (bHem) в присъствие на различни полизахариди като субстрати.*
Специфична ензимна активност (U/mg белтък)
Субстрат
XTr

XTh

Man

Mac

HemA

eHem

bHem

Ксилан

1756,20 ± 78,05

3422,45 ± 125,18

80,62 ± 3,15

276,19 ± 8,28

973,30 ± 31,15

2298,50 ± 60,47

564,46 ± 16,92

Пектин

126,51 ± 5,14

183,74 ± 6,55

4,69 ± 0,16

211,36 ± 5,74

827,08 ± 33,08

872,56 ± 25,36

285,43 ± 14,25

Арабиногалактан

0,39 ± 0,02

0,29 ± 0,03

2,54 ± 0,06

6,20 ± 0,15

7,38 ± 0,26

28,32 ±1,13

2,77 ± 0,08

ВЕПЗ P. major

2,36 ± 0,10

1,95 ± 0,06

6,12 ± 0,21

26,19 ± 0,77

39,67 ± 1,29

29,82 ± 0,80

21,76 ± 0,47

ТКЕПЗ P. major

21,34 ± 0,65

26,07 ± 0,95

16,06 ±0,49

57,05 ± 2,82

72,20 ± 2,54

45,67 ± 2,62

32,09 ± 0,59

ВЕПЗ P. media

6,58 ± 0,31

5,42 ± 0,02

2,05 ± 0,12

28,31 ± 1,40

16,37± 0,93

27,81 ± 1,58

24,30 ± 1,10

*Изразени като средни стоиности от три измервания ± SD.
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3.2. Получаване на монозахариди и олигозахариди чрез ензимна
хидролиза на полизахариди, изолирани от листа на видове Plantago
3.2.1. Ензимна хидролиза на ВЕПЗ от листа на P. major
Проведена е ензимна хидролиза на ВЕПЗ от листа на P. major с хемицелулаза
(A. niger), която показа наи-висока специфична ензимна активност спрямо
полизахарида. За определяне на оптималното време за хидролиза и оптималните
концентрации на ензима са използвани два подхода: динамика на хидролизния
процес за период от 24 часа и хидролиза при различна активност на eнзима (1 U/ml,
2 U/ml, 5 U/ml и 10 U/ml). Химичният състав на хидролизните продукти е
определен чрез HPLC.

Фигура 15. Сравнителен анализ на монозахариди и олигозахариди след хидролиза с 2
U/ml хемицелулаза на 1% ВЕПЗ от листа на P. major (1 – ксилоза; 2 – галактоза; 3 –
малтоза; 4 – рафиноза; 5 – малтотриоза).

При хроматографския анализ като основен хидролизен продукт се
регистрира галактоза (Фиг. 15). Установяват се и олигозахариди със степен на
полимеризация DP=2 и DP=3. Дизахаридът (Os DP=2) е отбелязан с време на
задържане еквивалентно на това при малтозата. Предполагаме, че подобно на
малтозата, той е съставен от две еднакви хексози свързани с α-1,4-връзки.
Тризахаридите (Os DP=3) са представени с времена на задържане съответстващи
на малтотриоза и рафиноза. Установените тризахариди са изградени от различни
монозахариди и имат разлика в структурата. Единият може да има α-1,4-свързани
галактозни остатъци. За другия тризахарид предполагаме, че са свързани остатъци
от галактоза, маноза и арабиноза или ксилоза.
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Количественото съдържание на олигозахаридите е изразено като процент
спрямо общото количество на получените хидролизни продукти (Фиг. 16). С
увеличаване на реакционното време се отчита нарастване в концентрацията на
олигозахаридите. Най-високи количества се получават от дизахарида (до 1,67%),
докато съдържанието на тризахаридите e приблизително два пъти по-ниско

Количество олигозахариди (%)
спрямо общото количество
хидролизни продукти
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Фигура 16. Количество олигозахариди (%) спрямо общото количество на
хидролизните продукти, получени след ензимна хидролиза с 2 U/ml хемицелулаза на 1%
ВЕПЗ от листа на P. major.

За установяване влиянието на ензимната концентрация върху продукцията
на олигозахаридите е проведена хидролиза на 1% разтвор на ВЕПЗ от листа на P.
major с 1 U/ml - 10 U/ml хемицелулаза с продължителност от 4 h.

Фигура 17. Сравнителен анализ на монозахариди и олигозахариди след хидролиза за 4 h
с различни концентрации хемицелулаза (1 U/ml, 2 U/ml, 5 U/ml и 10 U/ml) на 1% ВЕПЗ от
листа на P. major (1 – арабиноза; 2 – галактоза; 3 – захароза; 4 – малтоза; 5 – рафиноза;
6 – малтотриоза).
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Хидролизните продукти са анализирани чрез HPLC (Фиг. 17). Основният
регистриран мономер е галактоза, чиято концентрация нараства линеино с
нарастване концентрацията на използвания ензим.

При хидролиза с 1 U/ml

хемицелулаза се отчитат допълнително освободени количества от монозахарида
арабиноза. Подобно на хидролизата с 2 U/ml се установяват дизахарид, изграден от
две еднакви хексози, и тризахарид, изграден от различни монозахаридни остатъци.
Дизахаридът и тризахаридът са отбелязани съответно като еквиваленти на
малтоза и рафиноза. По-високите концентрации на ензима (5 U/ml и 10 U/ml) водят
до получаването допълнително на друг вид дизахарид, изграден от хексоза и
пентоза (отбелязан с време на задържане еквивалентно на захароза).
Предполагаме, че регистрираният дизахарид представлява свързани остатъци от
галактоза

и

арабиноза,

получени

в

резултат

на

разграждане

на

арабиногалактановите вериги на полизахарида от P. major. На фигура 18 е
представено съдържанието на получените олигозахариди, изразено като процент
спрямо общото количество хидролизни продукти. Най-високо общо съдържание на
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олигозахариди (13,32%) се получава при използването на 10 U/ml хемицелулаза.
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Фигура 18. Количество олигозахариди (%) спрямо общо количество хидролизни
продукти, получени след ензимна хидролиза с различни концентрации хемицелулаза на
1% ВЕПЗ от листа на P. major.

3.2.2. Ензимна хидролиза на ВЕПЗ от листа на P. media
Определена е степента на ензимна хидролиза на 1% разтвор на ВЕПЗ от листа
на P. media с ензимите показали наи-висока субстратна специфичност към ПЗ:
мацераза, ксиланаза (T. viride), ендо-хемицелулаза и бактериална хемицелулаза.
Хидролизата е осъществена при установените оптимални условия за деиствие на
ензимите. Като контрола е използван субстрат арабиногалактан (Фиг. 19).
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Фигура 19. Степен на хидролиза (%) на арабиногалактан и ВЕПЗ от листа на P. media
с: 1. Мацераза; 2. Ксиланаза; 3. Ендо-хемицелулаза; 4. Бактериална хемицелулаза; 5.
Мацераза и добавена ксиланаза след 24-тия час; 6. Ксиланаза и добавена мацераза след
24-тия час; 7. Мацераза и ксиланаза при едновременно действие за 48 часа; 8. Мацераза и
добавена ендо-хемицелулаза след 24-тия час; 9. Ендо-хемицелулаза и добавена мацераза
след 24-тия час; 10. Мацераза и ендо-хемицелулаза при едновременно действие за 48 часа.

При всички ензимни реакции със субстрат ВЕПЗ от P. media се наблюдава
ефективен хидролизен процес със степен на хидролиза над 75%. Значително пониска (до 17,6%) е степента на хидролиза при използването на арабиногалaктан.
Това ни дава основание да предположим, че в структурата на ВЕПЗ oт P. media освен
арабиногалактани присъстват и друг вид полимерни молекули.
Монозахаридният и олигозахаридният състав на хидролизните продукти е
анализиран чрез HPLC. Основните монозахариди установени при хроматографския
анализ на ВЕПЗ от листа на P. media са галактоза (Gal) и галактуронова киселина
(GalA) - Фиг. 20.

Фигура 20. Хроматограма на 1% ВЕПЗ от листа на P. media след хидролиза с мацераза
за 48 h (1 – галактуронова киселина; 2 – галактоза; 3 – олигозахарид I (Оs I) с DP=3; 4 –
олигозахарид II (Os II) с DP=3).
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При хроматографския анализ се регистрират и олигозахариди (Os) с DP = 3,
чиито времена на задържане са сходни с тези на стандарт рафиноза. Предвид
данните за получените монозахариди можем да предположим, че установените
тризахариди са изградени от две хексози (вероятно Gal-Gal или Gal-GalA), свързани
с пентоза (Ara/Xyl). На фигура 21 е представено количественото съдържание на
получените олигозахариди (%) спрямо монозахаридите в хидролизните продукти.
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Фигура 21. Съотношение на монозахариди и олигозахариди (%) в ензимни хидролизати
на 1% ВЕПЗ от листа на P. media с: 1. Мацераза; 2. Ксиланаза; 3. Ендо-хемицелулаза; 4.
Бактериална хемицелулаза; 5. Мацераза и добавена ксиланаза след 24-тия час; 6.
Ксиланаза и добавена мацераза след 24-тия час; 7. Мацераза и ксиланаза при
едновременно действие за 48 часа; 8. Мацераза и добавена ендо-хемицелулаза след 24-тия
час; 9. Ендо-хемицелулаза и добавена мацераза след 24-тия час; 10. Мацераза и ендохемицелулаза при едновременно действие за 48 часа.

Най-голямо количество олигозахариди се регистрира при действието на
ксиланаза (17,1%) и бактериална хемицелулаза (15,7%). Добавянето на мацераза в
реакционната смес след 24-тия час (Xyl + 24 h Mac) води до два пъти понижаване
процентното съдържание на получените олигозахариди (до 8,2%). При
едновременното действие на двата ензима (Mac + Xyl 48 h) се постига най-пълна
хидролиза до монозахариди, но съдържанието на олигозахариди се понижава до
5,9%. Вероятно в резултат на комбинираното си действие ензимите успяват да
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разградят повече и различен брой гликозидни връзки между отделните
монозахаридни единици, при което се постига по-пълнa хидролиза на
полизахаридната молекула.
Установените данни показват, че получаването на олигозахариди от
растителни полизахариди е силно специфичен процес, който води до различия в
техния вид и количество при всяка промяна в условията на средата. Проведените
експерименти дават възможност за бъдещо насочено провеждане на хидролизните
процеси в зависимост от търсените крайни продукти.

3.3. Ензимна хидролиза на листа от P. major, P. media и P. lanceolata
За

установяване

влиянието

на

полифенолните

компоненти

върху

антиоксидантната и пребиотичната активност на полизахаридите, както и на
получените хидролизни продукти от тях, е проведена директна ензимна хидролиза
на листа от изследваните видове Plantago. Сухи листа от P. major, P. media и P.
lanceolata са инкубирани за период от 4 часа с 6,67 U/ml хемицелулаза (A. niger) и
ксиланаза (T. lanuginosus) при установените оптимални условия на ензимите.
3.3.1. Анализ на монозахариден и олигозахариден състав в ензимни
хидролизати от листа на P. major, P. media и P. lanceolata
Съдържанието на неутрални захари в ензимните хидролизати нараства в
реда: P. major > P. lanceolata > P. media и варира в границите 252,06 – 386,71 mg/g dw

Концентрация (mg/g dw)

(Фиг. 22).
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Фигура 22. Концентрация на неутрални захари, арабиноза и галактоза в хидролизати
от листа на P. major, P. media и P. lanceolata с хемицелулаза (Hem) и ксиланаза (Xyl).
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Монозахаридният и олигозахаридният състав на хидролизните продукти е
анализиран чрез HPLC. При проведения хроматографски анализ са установени
монозахаридите арабиноза и галактоза, както и минимални количества
олигозахариди. Съотношението между арабиноза и галактоза за всички
изследвани проби е в порядъка от 3:1 до 4:1 (Фиг. 22). Наи-добро разграждане на
полизахаридната верига е постигнато при P. major с концентрации на Ara (214,52 –
223,97 mg/g dw) и Gal (58,86 – 60,06 mg/g dw).
В сравнение с директната хидролиза на листа, при проведените ензимни
хидролизи на полизахариди от изследваните видове Plantago, хроматогафският
анализ доказа присъствие основно на мономерите галактоза и галактуронова
киселина. Вероятно при директната хидролиза на листата ензимите не успяват да
разградят гликозидните връзки между галактуроновите остатъци. Предполагаме,
че се разкъсват връзките в страничните вериги на полизахаридната молекула,
състоящи се главно от арабинозни и галактозни единици.
3.3.2. Анализ на фенолно съдържание и антиоксидантна активност в ензимни
хидролизати от листа на P. major, P. media и P. lanceolata
В ензимните хидролизати от трите изследвани растителни вида е определено
общо полифенолно съдържание (TPC) по метода на Singleton & Rossi (1965),
изразено в милиграми еквивалент галова киселина за грам сухо тегло (mg GAE/g
dw). Наи-високи концентрации на TPC се установяват при хидролизатите на P.
media, следвани от тези на P. lanceolata и наи-ниски стоиности са регистрирани при
хидролизатите на P. major (Фиг. 23).
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Фигура 23. Концентрация на общи полифеноли в хидрoлизати от листа на P. major, P.
media и P. lanceolata с хемицелулаза (Hem) и ксиланаза (Xyl).
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Aнтиоксидантната активност на ензимните хидролизати е оценена
посредством

методите

DPPH,

FRAP

и

CUPRAC

(Табл.

12).

Най-висока

антиоксидантна активност показват хидролизатите от P. media. Резултатите от
FRAP и CUPRAC тестовете нарастват в реда: P. media > P. lanceolata > P. major, което
съвпада с тенденцията на нарастване на полифенолното съдържание.
Таблица 12. Антиоксидантна активност на ензимни хидролизати от листа на P.
major, P. media и P. lanceolata с хемицелулаза (Hem) и ксиланаза (Xyl).*
Проба

DPPH (%)

CUPRAC (µM TE/g dw)

FRAP (µM TE/g dw)

P. major Hem

80,95 ± 4,80

49,58 ± 0,56

48,75 ± 0,26

P. major Xyl

78,50 ± 2,55

47,03 ± 1,39

67,20 ± 2,15

P. media Hem

84,49 ± 3,87

64,32 ± 3,02

118,29 ± 5,38

P. media Xyl

82,64 ± 1,15

68,91 ± 2,10

135,69 ± 6,12

P. lanceolata Hem

68,40 ± 0,88

55,23 ± 1,59

95,50 ± 4,33

P. lanceolata Xyl

71,64 ± 1,54

56,89 ± 1,13

89,35 ± 5,05

Контрола:
BHT (0,1 mg)

93,49 ± 0,06

573,04 ± 0,12

556,10 ± 0,09

*Изразени като средни стоиности от три измервания ± SD.

При DPPH метода не се установи корелационна зависимост между
антиоксидантната активност и ТРС. Хидролизатите на P. major показват по-висока
радикал-улавяща способност (78,50% – 80,95%) спрямо хидролизатите на P.
lanceolata (68,40% – 71,64%). P. lanceolata е с установено по-високо полифенолно
съдържание, докато P. major е с по-високи концентрации на свободни захари.
Получените резултати могат да се отдадат на вероятно по-силно изразена радикалулавяща способност на въглехидратните компоненти, отколкото редуциращата им
активност върху железните и медните йони.
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Глава IV. Пребиотичен потенциал на листа от
P. major, P. media и P. lanceolata
Пребиотичният потенциал на получените ензимни хидролизати от листа на
P. major, P. media и P. lanceolata е оценен чрез анализ на ензимния профил на три
щама млечно-кисели бактерии от вида Lactobacillus plantarum (S26, S27, S30) с
доказан пробиотичен ефект. Определена е активността на продуцираните от
лактобацилите

α-галактозидаза,

α-глюкозидаза

и

β-ксилозидаза

при

култивирането им на среда в присъствие на получените хидролизати.
Специфичната ензимна активност е изразена като единици за mg белтък (U/mg).

1.1.

Пребиотичен потенциал на ензимни хидролизати от сухи листа на

P. major, P. media и P. lanceolata с хемицелулаза и ксиланаза
При култивиране на щамовете L. plantarum на среда mMRS в присъствие на
10% ензимни хидролизати от сухи листа на видове Plantago с хемицелулаза и
ксиланаза се установи, че те успешно метаболизират съдържащите се
въглехидрати (Фиг. 24). При трите щама са регистрирани най-високи стойности за
α-галактозидазна активност (до 0,133 U/mg), следвани от тези за α-глюкозидазна
активност (до 0,099 U/mg) и около 10 пъти по-ниски стойности са установени за βксилозидазната активност (до 0,009 U/mg). При използването на почти всички
ензимни

хидролизати

динамиката

на

секрецията

на

изпитваните

гликохидролазни ензими от трите щама показват максимална активност на 24-тия
час от началото на ферментацията. Най-високи стойности за α-галактозидазна
активност се отчитат при щам S27 в присъствието на ензимни хидролизати от
листа на P. major с хемицелулаза и ксиланаза (съответно 0,129 U/mg и 0,133 U/mg).
Посочените хидролизати са с установено най-високо съдържание на неутрални
захари, включително галактоза и арабиноза (Фиг. 22). В тяхно присъствие са
установени и най-високи стойности за α-глюкозидазна активност - максимални
при щам S30 (до 0,099 U/mg).
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Фигура 24. α-галактозидазна (α-GalAct), α-глюкозидазна (α-GlcAct) и β-ксилозидазна
активност (β-XylAct) на L. plantarum (S26, S27, S30) в присъствие на 10% ензимни
хидролизати на листа от P. major (А, В, С), P. media (D, E, F) и P. lanceolata (G, H, I) с
хемуцелулаза (Hem) и ксиланаза (Xyl).
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1.2.

Пребиотичен потенциал на ензимни хидролизати на ВЕПЗ от
листа на P. media
Изпитан е пребиотичният потенциал на получените eнзимни хидролизати от

ВЕПЗ на P. media за отчитане влиянието на съдържащите се олигозахариди върху
продукцията на гликохидролазни ензими от L. plantarum S26 (Фиг. 25), S27 (Фиг.
26) и S30 (Фиг. 27). Хидролизатите от P. media са подбрани на базата на получен
най-висок процент олигозахариди спрямо общото количество въглехидрати.

Ензимна активност (U/mg)

А

L. plantarum S26
0,18
0,15
0,12
0,09
0,06
0,03
0
3

6

24

Време (h)

Ензимна активност (U/mg)

В

L. plantarum S26
0,18
0,15
0,12
0,09
0,06
0,03
0
3

6

24

Време (h)

α-GalAct Мацераза
α-GalAct Ксиланаза
α-GalAct Мацераза + 24 ч. ксиланаза
α-GalAct Ксиланаза + 24 ч. мацераза
α-GalAct Мацераза + ксиланаза (48 ч.)
α-GlcAct Мацераза
α-GlcAct Ксиланаза
α-GlcAct Мацераза + 24 ч. ксиланаза
α-GlcAct Ксиланаза + 24 ч. мацераза
α-GlcAct Мацераза + ксиланаза (48 ч.)
β-XylAct Мацераза
β-XylAct Ксиланаза
β-XylAct Мацераза + 24 ч. ксиланаза
β-XylAct Ксиланаза + 24 ч. мацераза
β-XylAct Мацераза + ксиланаза (48 ч.)

α-GalAct Ендо-хемицелулаза
α-GalAct Бактериална хемицелулаза
α-GalAct Мацераза + 24 ч. ендо-хемицелулаза
α-GalAct Ендо-хемицелулаза + 24 ч. мацераза
α-GalAct Мацераза + ендо-хемицелулаза (48 ч.)
α-GlcAct Ендо-хемицелулаза
α-GlcAct Бактериална хемицелулаза
α-GlcAct Мацераза + 24 ч. ендо-хемицелулаза
α-GlcAct Ендо-хемицелулаза + 24 ч. мацераза
α-GlcAct Мацераза + ендо-хемицелулаза (48 ч.)
β-XylAct Ендо-хемицелулаза
β-XylAct Бактериална хемицелулаза
β-XylAct Мацераза + 24 ч. ендо-хемицелулаза
β-XylAct Ендо-хемицелулаза + 24 ч. мацераза
β-XylAct Мацераза + ендо-хемицелулаза (48 ч.)

Фигура 25. α-галактозидазна (α-GalAct), α-глюкозидазна (α-GlcAct) и β-ксилозидазна
активност (β-XylAct) на L. plantarum S26 в присъствие на 10% ензимни хидролизати на
ВЕПЗ от листа на P. media (А, В).

При наличието в средата на хидролизати от ВЕПЗ на P. media, подобно на
хидролизатите от сухи листа, при трите щама L. plantarum се отчита най-висока αгалактозидазна активност. Стойностите за α-галактозидазна активност са с 1045% по-високи в сравнение с тези, получени директно от листата. Най-висока αгалактозидазна активност е отчетена при щам L. plantarum S27 в присъствие на
хидролизати с бактериална хемицелулаза (0,179 U/mg) и ксиланаза (0,174 U/mg)
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(Фиг. 26). Посочените хидролизати са с най-високо процентно съдържание на
олигозахариди.

Ензимна активност (U/mg)

А

L. plantarum S27
0,18
0,15
0,12
0,09
0,06
0,03
0
3

6

24

α-GalAct Мацераза
α-GalAct Ксиланаза
α-GalAct Мацераза + 24 ч. ксиланаза
α-GalAct Ксиланаза + 24 ч. мацераза
α-GalAct Мацераза + ксиланаза (48 ч.)
α-GlcAct Мацераза
α-GlcAct Ксиланаза
α-GlcAct Мацераза + 24 ч. ксиланаза
α-GlcAct Ксиланаза + 24 ч. мацераза
α-GlcAct Мацераза + ксиланаза (48 ч.)
β-XylAct Мацераза
β-XylAct Ксиланаза
β-XylAct Мацераза + 24 ч. ксиланаза
β-XylAct Ксиланаза + 24 ч. мацераза
β-XylAct Мацераза + ксиланаза (48 ч.)

Време (h)

Ензимна активност (U/mg)

B

L. plantarum S27
0,18
0,15
0,12
0,09
0,06
0,03
0
3

6

24

Време (h)

α-GalAct Ендо-хемицелулаза
α-GalAct Бактериална хемицелулаза
α-GalAct Мацераза + 24 ч. ендо-хемицелулаза
α-GalAct Ендо-хемицелулаза + 24 ч. мацераза
α-GalAct Мацераза + ендо-хемицелулаза (48 ч.)
α-GlcAct Ендо-хемицелулаза
α-GlcAct Бактериална хемицелулаза
α-GlcAct Мацераза + 24 ч. ендо-хемицелулаза
α-GlcAct Ендо-хемицелулаза + 24 ч. мацераза
α-GlcAct Мацераза + ендо-хемицелулаза (48 ч.)
β-XylAct Ендо-хемицелулаза
β-XylAct Бактериална хемицелулаза
β-XylAct Мацераза + 24 ч. ендо-хемицелулаза
β-XylAct Ендо-хемицелулаза + 24 ч. мацераза
β-XylAct Мацераза + ендо-хемицелулаза (48 ч.)

Фигура 26. α-галактозидазна (α-GalAct), α-глюкозидазна (α-GlcAct) и β-ксилозидазна
активност (β-XylAct) на L. plantarum S27 в присъствие на 10% ензимни хидролизати на
ВЕПЗ от листа на P. media (А, В).

Наи-високи стоиности за α-глюкозидазна активност, подобно на тези при
хидролизатите от сухи листа, са регистрирани при щам L. plantarum S30 (Фиг. 27),
като те са в близки граници: между 0,052 и 0,071 U/mg при хидролизатите от
полизахариди и между 0,044 и 0,099 U/mg при хидролизатите от сухи листа.
Отчетената β-ксилозидазна активност за трите щама L. plantarum при
култивиране в присъствие на хидролизатите от полизахариди е над 10 пъти повисока (до 0,123 U/mg) в сравнение при наличие в средата на хидролизати от листа
(до 0,009 U/mg). Най-високи стойности за β-ксилозидазна активност са установени
при щам S26 с ксиланаза (0,123 U/mg) и бактериална хемицелулаза (0,102 U/mg)
(Фиг. 25).
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Ензимна активност (U/mg)

А

L. plantarum S30
0,18
0,15
0,12
0,09
0,06
0,03
0
3

6

24

Време (h)

Ензимна активност (U/mg)

B

L. plantarum S30
0,18
0,15
0,12
0,09
0,06
0,03
0
3

6

24

Време (h)

α-GalAct Мацераза
α-GalAct Ксиланаза
α-GalAct Мацераза + 24 ч. ксиланаза
α-GalAct Ксиланаза + 24 ч. мацераза
α-GalAct Мацераза + ксиланаза (48 ч.)
α-GlcAct Мацераза
α-GlcAct Ксиланаза
α-GlcAct Мацераза + 24 ч. ксиланаза
α-GlcAct Ксиланаза + 24 ч. мацераза
α-GlcAct Мацераза + ксиланаза (48 ч.)
β-XylAct Мацераза
β-XylAct Ксиланаза
β-XylAct Мацераза + 24 ч. ксиланаза
β-XylAct Ксиланаза + 24 ч. мацераза
β-XylAct Мацераза + ксиланаза (48 ч.)

α-GalAct Ендо-хемицелулаза
α-GalAct Бактериална хемицелулаза
α-GalAct Мацераза + 24 ч. ендо-хемицелулаза
α-GalAct Ендо-хемицелулаза + 24 ч. мацераза
α-GalAct Мацераза + ендо-хемицелулаза (48 ч.)
α-GlcAct Ендо-хемицелулаза
α-GlcAct Бактериална хемицелулаза
α-GlcAct Мацераза + 24 ч. ендо-хемицелулаза
α-GlcAct Ендо-хемицелулаза + 24 ч. мацераза
α-GlcAct Мацераза + ендо-хемицелулаза (48 ч.)
β-XylAct Ендо-хемицелулаза
β-XylAct Бактериална хемицелулаза
β-XylAct Мацераза + 24 ч. ендо-хемицелулаза
β-XylAct Ендо-хемицелулаза + 24 ч. мацераза
β-XylAct Мацераза + ендо-хемицелулаза (48 ч.)

Фигура 27. α-галактозидазна (α-GalAct), α-глюкозидазна (α-GlcAct) и β-ксилозидазна
активност (β-XylAct) на L. plantarum S30 в присъствие на 10% ензимни хидролизати на
ВЕПЗ от листа на P. media (А, В).

Проведеният експеримент демонстрира, че при присъствие в средата за
култивиране на хидролизати, получени както от полизахариди, така и при
директна ензимна хидролиза на листа от видове Plantago, щамове L. plantarum S26,
S27 и S30 секретират гликохидролазните ензими α-галактозидаза, α-глюкозидаза
и β-ксилозидаза. По-висока активност на трите ензима се отчита при култивиране
на среда с хидролизати от полизахариди (съдържащи монозахариди и
олигозахаради), в сравнение с хидролизатите от листа (съдържащи само
монозахариди). Получените резултати свидетелстват, че присъствието на
олигозахариди в средата повлиява положително пребиотичния потенциал на
изследваните хидролизати от листа на видовете oт род Plantago.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на проведените експериментални изследвания е направен
фармакогностичен анализ на три от наи-разпространените видове от род Plantago
в България (P. major, P. lanceolata и P. media) като нашият фокус бе насочен към
охарактеризиране на полизахаридния състав и контролирано получаване на
пребиотични олигозахариди.
Определените оптимални условия за екстракция на полизахариди от листа на
изследваните видове Plantago осигуряват получаване на суровина с висок добив и
чистота. Проведените хроматографски анализи на хидролизати от получените
полизахариди доказват съдържание на кисели (галактуронова киселина) и
неутрални захари (галактоза, арабиноза и рамноза). Наред с тях извършените
ензимни анализи потвърждават наличието на полизахариди с хетерогенна
структура, наи-вероятно рамногалактуронан I (RG) с различна степен на
разклоненост. Присъстват фракции от галактани и арабиногалактани, изграждащи
страничните вериги на RG или срещащи се като самостоятелни полимери.
При изследване активността на използваните ензими при хидролиза на
различни полизахаридни фракции на видове Plantago се установи ниска активност
на използваните ксиланази, което свидетелства за отсъствие на ксиланови
фрагменти в структурата на ВЕПЗ и ТКЕПЗ. Четири от ензимите (eHem, bHem, Mac
и HemA) показват сходни активности при използване на ВЕПЗ и ТКЕПЗ като
субстрати. Като се има предвид, че тези ензими показват почти равно съотношение
на ксиланазна и пектиназна активност, може да се предположи с голяма
вероятност, че ВЕПЗ и ТКЕПЗ имат структури на пектинови полизахариди.
При ензимна обработка на ВЕПЗ от P. major и P. media успешно са получени
хидролизати, съдържащи олигозахариди с DP=2 и DP=3. Най-високи добиви на
олигозахариди са установени при хидролизати от ВЕПЗ на P. media с ксиланаза и
бактериална-хемицелулаза. В тяхно присъствие е установена и най-висока
продукция на гликохидролазни ензими от Lactobacillus plantarum S26, S27, S30.
Получените експериментални резултати ни дават основание да определим
полизахаридите от изследваните видове на род Plantago като подходящ източник
за получаването на нови модели функционални храни с пребиотичен и
антиоксидантен потенциал.
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ИЗВОДИ
1. Основните диагностични микроскопски белези на листа от Plantago media са
епидермалните образувания - многоклетъчни свити покривни трихоми,
двуглави жлезисти трихоми и анoмоцитен тип устица.
2. Съдържащите се слузни вещества в листа от Plantago major, Plantago
lanceolata и Plantago media са локализирани основно в задебелените
клетъчни стени на коленхимната и склеренхимната тъкан.
3. Оптималните условия за екстракция на полизахариди от изследваните
видове на род Plantago са конвенционален тип екстракция с вода и
разредена

минерална

киселина

при

температура

80

÷

100°С

с

продължителност от 1,5 h до 2 h. Съдържанието на полизахариди в свежи
листа от Plantago media е 3,94%, в листа от Plantago major - 3,74% и в листа
от Plantago lanceolata - 1,47%.
4. Водно-екстрахируемите полизахариди, изолирани от листа на Plantago
major, Plantago media и Plantago lanceolata, са съставени от кисели
(галактуронова киселина) и неутрални захари (арабиноза и рамноза) в
съотношение 2:1. В тотално киселинно-екстрахируемите полизахариди е
установено съотношение 1:1 между кисели (галактуронова киселина) и
неутрални захари (галактоза и рамноза).
5. Изолираните полизахариди от листа на видовете от род Plantago са с
хетерогенна структура. Преобладават пектиновият тип полизахариди, наивероятно рамногалактуронан I с различна степен на разклоненост.
Присъстват фракции от галактани и арабиногалактани, участващи в
изграждането на страничните вериги на рамногалактуронана или срещащи
се като самостоятелни полимери. Съдържанието на ксилозни и манозни
остатъци е в ниски количества.
6. При ензимната хидролиза на ВЕПЗ от Plantago major и Plantago media са
установени олигозахариди с DP=2 и DP=3. Техните концентрации при ВЕПЗ
от Plantago major достигат до 13,32% oт общото количество на получените
хидролизни продукти, а при ВЕПЗ от Plantago media до 17,10%.
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7. Полизахаридите, изолирани от листа на Plantago major, Plantago lanceolata и
Plantago media, както и техните ензимни хидролизати, проявяват
антиоксидантна активност.
8. Ензимни хидролизати от листа и полизахариди на видовете от род Plantago
проявяват пребиотичен потенциал като стимулират продукцията на
гликохидролазните

ензими

α-галактозидаза,

α-глюкозидаза

и

β-

ксилозидаза при щамове Lactobacillus plantarum S26, S27, S30.

ПРИНОСИ
1. За първи път е направен фармакогностичен анализ на листа от Plantago
media, както и сравнителен фармакогностичен анализ на листа от Plantago
major, Plantago lanceolata и Plantago media.
2. За първи път са установени основните диагностични микроскопски белези
при листа от Plantago media. За първи път са определени количествени
микроскопски параметри при листа от Plantago major, Plantago lanceolata и
Plantago media. Доказана е локализацията на слузни вещества в листа и при
трите вида.
3. За първи път са сравнени и доказани разлики в структурите на
хетерополизахаридите, изолирани от листа на Plantago major, Plantago
lanceolata и Plantago media.
4. За първи път е съобщен процес на ензимна хидролиза на полизахариди от
листа на видове от род Plantago за получаване на олигозахариди.
5. За първи път е установен пребиотичният потенциал на олигозахариди,
получени от листа на видове от род Plantago, спрямо щамове Lactobacillus
plantarum с предварително установен пробиотичен ефект.
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