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ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните три десетилетия разпространението на заболяването диабет 

тип 2 сред населението в Европа и САЩ непрекъснато нараства. Този тип диабет 

придобива епидемиологични размери, като се очаква през 2025 г. болните да 

достигнат 300 милиона души. В настоящите профилактични и лечебни схеми на 

това социално-значимо заболяване се използват лекарствени продукти, чието 

действие се основава на инхибиране на определени ензими от въглехидратната 

обмяна. Наблюдава се, обаче променлив ефект на различните препарати, което 

налага индивидуален подход на лечение и откриване на нови активни молекули. 

Търсенето на нови източници, подпомагащи регулирането на въглехидратната 

обмяна изисква използването на екстракти от растителен произход във 

функционални храни и хранителни добавки. 

Понастоящем Европейската агенция по лекарствата регламентира 

използването за медицински цели на свежи и сухи плодове, както и лекарствени 

продукти от плодове на V. myrtillus. В Еропейската фармакопея са включени две 

статии за вида V. myrtillus: Myrtilli fructus siccus (сухи плодове от черна боровинка) 

и Myrtilli fructus recens (свежи плодове от черна боровинка). Световната здравна 

организация посочва като лечебна дрога сухи плодове от V. myrtillus. 

Интересът към плодовете на тези видове се дължи на високото съдържание 

на естествени антиоксиданти, каквито са фенолните компоненти и по-специално 

антоцианините с преобладаващите цианидин-3-О-глюкозид, делфинидин-3-О-

глюкозид и малвидин-3-О-глюкозид.  

Съдържащите се в род Vaccinium фенолни съединения притежават 

антидиабетна активност, най-вероятно дължаща се на инхибиращото им действие 

върху глюкохидролазните ензими α-амилаза и α-глюкозидаза. Антидиабетният 

потенциал на антоцианините включва редуциране на глюкозата в кръвта, 

глюкозурията и гликирания хемоглобин. Те предотвратяват продукцията на 

свободни радикали, протектират β-клетките на панкреаса, усилват инсулиновата 

секреция, подобряват инсулиновата резистентност и понижават резорбцията на 

захари в тънките черва. Механизмът, по който антоцианините и другите фенолни 

съединения инхибират въглехидратните ензими все още не е изяснен, което е 

предизвикателство за съвременните учени. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на дисертационния труд е да се проучи корелацията между 

съотношението на компонентите от полифенолния състав в плодове от видове на 

род Vaccinium (V. myrtillus, V. vitis-idaea и V. uliginosum), разпространени в 

България и влиянието им върху активността на ензимите α-амилаза и α-

глюкозидаза от въглехидратната обмяна при човека, значими за диабет тип 2. 

За изпълнението на целта са поставени следните задачи: 

1. Събиране и идентифициране на видове от род Vaccinium, разпространени в 

България; 

2. Оптимизиране условията за получаване на полифенолни екстракти от 

плодове на видове от род Vaccinium, разпространени в България; 

3. Оптимизиране условията за получаване на антоцианинови фракции от 

полифенолните екстракти от плодове на видове от род Vaccinium, 

разпространени в България и количествено определяне на отделни 

антоцианини; 

4. Изследване влиянието на различни екстракти от плодове на изследваните 

видове от род Vaccinium, разпространени в България върху активността на α-

амилаза и α-глюкозидаза; 

5. Изследване влиянието на чисти компоненти от полифенолните екстракти, 

изолирани от плодове на проучваните видове от род Vaccinium, 

разпространени в България върху активността на α-амилаза и α-

глюкозидаза; 

6. Да се съпостави антиоксидантната активност на полифенолни екстракти от 

плодове на изследваните видове от род Vaccinium и тяхната корелация с 

инхибирането върху активността на α-амилаза и α-глюкозидаза. 
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МАТЕРИАЛИ 

1. Растителен материал 

Във фитохимичното проучване са използвани Myrtilli fructus (плод от черна 

боровинка), Vitis-idaeaе frucuts (плод от червена боровинка) и Uliginosi fructus 

(плод от синя боровинка) от диворастящи видове съответно на Vaccinium myrtillus, 

Vaccinium vitis-idaea и Vaccinium uliginosum, с произход от следните флористични 

райони на България: Средна Стара планина (местност Беклемето), Рила (района на 

връх Ястребец, 2369 m надм. височина), Западни Родопи (местностите Юндола и 

Цигов чарк). 

2. Стандарти:  

 Делфинидин-3-O-галактозид хлорид за HPLC, Extrasynthase, кат. No. 0905 

 Делфинидин-3-O-глюкозид хлорид за HPLC, Extrasynthase, кат. No. 0938 S 

 Малвидин-3-O-глюкозид хлорид за HPLC, Extrasynthase, кат. No. 0911 S 

 Цианидин-3-O-глюкозид хлорид за HPLC, Extrasynthase, кат. No. 0915 S 

 Кверцетин безводен за HPLC, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. Q4951 

 Кемпферол за HPLC, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. K0133 

 Мирицетин за HPLC, Merck, кат. No. US1476275 

 Рутин хидрат за HPLC, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. R5143 

 trans-Ресвератрол за HPLC, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. R5010 

 Бензоена киселина за HPLC, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. 242381 

 Галова киселина за HPLC, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. 27645-R 

 Кафеена киселина за HPLC, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. C0625 

 p-Кумарова киселина за HPLC, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. C9008 

 trans-Ферулова киселина за HPLC, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. 128708 

 Хлорогенова киселина за HPLC, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. C3878 

 Trolox (6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid), Sigma-

Aldrich Chemie, кат. No. 238813 

 Акарбоза, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. A8980 

3. Ензими и субстрати:  

 7,7 U/mg слюнчена α-Амилаза, тип XIII-A, Sigma-Aldrich Chemie, кат. No. 

A1031 

 19,3 U/mg α-Глюкозидаза от Saccharomyces cerevisiae, Sigma-Aldrich Chemie, 

кат. No. G5003 

 4-Нитрофенил-α-D-глюкопиранозид, Merck, кат. No. US1487506 

 Скорбяла разтворима, Merck, кат. No. 1012520250 
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МЕТОДИ 

1. Методи за ботаническо охарактеризиране на събраните видове от род 

Vaccinium 

1. 1. Морфологичен анализ 

Определени са външните морфологични различия, характерни за всеки от 

събраните видове Vaccinium, основавайки се на данни от Европейска фармакопея 8 

(Ph. Eur.8, 2014а), Монографиите на Световната здравна организация (СЗО) (WHO 

monographs, 2011), Флора на България (Кожухаров и Кузманов, 1982), 

Определител на растенията в България (Делипавлов и съавт., 2011) и Хорологичен 

атлас на лечебните растения в България (Бондев, 1995). 

1. 2. Микроскопски анализ 

Проведен е микроскопски анализ на плодове от трите изследвани вида на 

род Vaccinium съобразно стандартни процедури, описани в Ph. Eur. 8 (2014e) и 

WHO monographs (2011). Наблюдаваните под микроскоп белези сa сравнени с 

микроскопското описание във фармакопейните статии на Ph. Eur. 8 (2014а), 

American Herbal Pharmacopoeia (2011) и WHO monographs (2009). Микроскопският 

анализ е извършен с помощта на оптичен микроскоп (Leica DM 2000 LED, Leica 

Microsystems, Germany), снабден с камера (Leica DMC 2900) и софтуер за 

обработкa на образи (Leica Application Suite, LAS). 

2. Физикохимичен анализ 

Определени са физикохимични параметри (пепелно съдържание и загуба 

при сушене) на плодове от трите изследвани вида Vaccinium, позовавайки се на 

методики, стандартизирани от СЗО и Европейската фармакопея (WHO guidelines, 

2011; Eurоpean Pharmacopoeia, 2014a; 2014c; 2014d). Определянето на загубата при 

сушене е извършено с Moisture Analyzer Kern MLB50-3. 

3. Количествено определяне на антоцианини в Myrtilli fructus recens 

(Eurоpean Pharmacopoeia, 2014a) 

4. Методи за изолиране на вторични метаболити от плодове на видовете V. 

myrtillus, V. vitis-idaea и V. uliginosum  

4. 1. Приготвяне на тотални екстракти от плодове на изследваните 

видове Vaccinium 

При получаването на тотални екстракти от трите вида боровинки е 

проведена двустепенна процедура с екстрагенти вода и подкислени органични 

разтворители. 

4. 1. 1. Конвенционална двустепенна екстракция: 

 Провежда се с пасирани плодове, към които се добавя от екстрагента при 

хидромодул 1 : 20. Екстракцията протича за 60 min, на електромагнитна 

бъркалка IKA
® 

RCT basic при 500 rpm, при стайна температура. 

4. 1. 2. Ултразвукова двустепенна екстракция: 
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 Провежда се при същите условия, но с помощта на ултразвукова вана 

Bandelin sonorex 50/60 Hz за 20 min. 

4. 2. Изолиране на пречистени антоцианинови фракции посредством 

твърдо-фазова екстракция (ТФЕ) 

Изолирането на антоцианинови фракции от тоталните екстракти, приготвени 

в т. 4. 1. 2. се осъществява посредством твърдо-фазова екстракция. Преди нанасяне 

на тоталните екстракти, колонките се кондиционират с подвижните фази, 

използвани за елуиране на отделните фракции в следния ред: 

 15 ml 0,1% мравчена киселина в метанол (V/V); 

 15 ml 0,1% мравчена киселина във вода (V/V). 

5. Спектрофотометрични анализи на тотални екстракти от плодове на 

изследваните видове Vaccinium 

5. 1. Количествено определяне на общо полифенолно съдържание 

Общото полифенолно съдържание е определено спектрофотометрично 

според метода на Singleton & Rossi (1965). Резултатите се иразяват като mg 

еквивалент галова киселина за 100 g свежа суровина (mg GAE/100 g fw). 

Измерванията са извършени на спектрофотометър DU 800 (Beckman Coulter
®
, Brea, 

CA, USA).  

5. 2. Количествено определяне на общи мономерни антоцианини 

Използван е рН-диференциален метод (Lee et al., 2005). Резултатите се 

изразяват като mg еквивалент цианидин-3-глюкозид за 100 g свежа суровина (mg 

C3GE/100 g fw). 

6. Хроматографски методи за разделяне и изолиране 

6. 1. Определяне на фенолни киселини чрез HPLC-UV 

Видът и количеството на фенолните киселини се определят чрез 

хроматографски метод на хроматографска система VWR La Prep Σ (Knawer, 

Germany), LP 1100 HPLC pump, LP 3104 UV Absorbance Detector, хроматографска 

колона Waters
 
Symmetry C18 (5 µm x 4,6 mm x 150 mm), при λ=280 nm, скорост на 

потока 0,8 ml/min, подвижни фази А: CH3COOH във вода (1 : 25) и B: 100% 

CH3CN. Използваната програма е градиентна. Получените данни се обработат със 

software EZChrome Elite-Agilent. 

6. 2. Определяне на флавоноли и trans-ресвератрол чрез HPLC-UV 

Определянето се осъществява на хроматографската система описана в т. 6.1., 

хроматографска колона Waters
 
Symmetry C18 (5 µm x 4,6 mm x 150 mm), при λ=360 

nm (за флавоноли) и λ=310 nm (за trans-ресвератрол), скорост на потока 0,78 

ml/min, подвижна фаза CH3COOH : CH3CN : H2O (46 : 12 : 42). Получените данни 

се обработат със software EZChrome Elite-Agilent. 

6. 3. Определяне на антоцианини чрез HPLC-UV 

Определянето на антоцианините се осъществява на хроматографската 

система описана в т. 6.1, хроматографска колона Chromolith
®

 Performance RP-18e 
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(2 µm x 4,6 mm x 100 mm), при λ=520 nm, скорост на потока 0,7 ml/min, подвижна 

фаза 10% HCOOH във H2O : 10% HCOOH в 40% CH3OH (60:40). Получените данни 

се обработат със software EZChrome Elite-Agilent. 

7. Ензимни методи 

7. 1. Определяне на ензимна активност на α-амилаза (EC 3.2.1.1) 

Амилазната активност е определена на база субстрат скорбяла по 

модифициран метод на Bernfeld (1955). Степента на ензимна хидролиза е 

определена спектрофотометрично чрез използване на разтвор на 3,5-

динитросалицилова киселина. Абсорбцията се отчита при λ=540 nm спрямо 

стандартна права на глюкоза. Една единица α-амилаза (U) е равна на един μmol 

глюкоза, освободен за 1 min при условията на ензимната реакция. 

7. 2. Определяне на ензимна активност на α-глюкозидаза (EC 3.2.1.20) 

Активността на ензима α-глюкозидаза се определя по метода на Dewi et al. 

(2007) с известни модификации. Отчита се количеството отделен p-Nitrophenol 

(pNP) при разграждането на субстрата p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (PNPG). 

Измерва се абсорбцията при λ=405 nm. Една единица ензимна активност (U) се 

дефинира като количеството ензим, което освобождава един µmol p-Nitrophenol за 

1 min при условията на ензимната реакция. 

На изолираните екстракти са определени IC50 стойности (концентрациите, 

необходими за инхибиране на ензимните активности описани в т. 7. 1. и т. 7. 2. с 

50%). Получените екпериментални данни са представени графично и е определен 

интервал на линейна зависимост. 

8. Определяне на антиоксидантна активност 

8. 1. Определяне на антиоксидантна активност посредством DPPH 

метод (Brand-Williams et al., 1995) 

Методът е проведен с известни модификации по начина описан от Brand-

Williams et al. (1995). 

Радикал-улавящата активност на екстрактите се изразява като микромол 

Trolox еквивалент за грам свежа суровина (μM TE/g fw). Калибрационната права е 

в областта от 0,025 - 0,5 μM Trolox. Като положителна контрола e използван ВНТ 

(125 μM). 

8. 2. Определяне на антиоксидантна активност по FRAP метод (Benzie & 

Strain, 1996)  

8. 3. Определяне на антиоксидантна активност по CUPRAC метод (Apak 

et al., 2004) 



 

 
 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Фармакогностичен анализ на плодове от видовете V. myrtillus,  

V. vitis-idaea и V. uliginosum 

Фармакогностичният анализ е в основата на всички стандартизационни 

документи и представлява част от фармацевтичния анализ. Той е съвкупност от 

макроскопски, микроскопски, химични и биологични методи за анализ (Асенов 

и Николов, 1988; Evans, 2002). 

 В Еврoпейската фармокопея са включени статии за свежи (Myrtilli fructus 

recens) и сухи (Myrtilli fructus siccus) плодове от вида V. myrtillus (Ph. Eur., 

2014а; 2014b). В монографиите на СЗО са представени фармакогностични 

показатели за Myrtilli fructus siccus (World Health Organization, 2009). American 

Herbal Pharmacopoeia (2011) посочва микроскопски белези на плодове от V. 

myrtillus и V. macrocarpon. Данни за проведен фармакогностичен анализ на 

плодове от V. vitis-idaea и V. uliginosum не са открити в литературата. 

1. 1. Събиране, идентифициране и съхранение на растителния материал 

Растителният материал е с произход от следните флористични райони на 

България: Средна Стара планина (местност Беклемето) - 42.7806˚ N, 24.6058˚ E; 

Рила (района на връх Ястребец) - 42.13371˚ N, 23.34512˚ E; Западни Родопи 

(местностите Юндола и Цигов чарк) - 42.0630˚ N, 23.8546˚ E и 41.9525˚ N, 

24.1430˚ E. Плодове от видовете Vaccinium myrtillus (Фиг. 1 А), Vaccinium vitis-

idaea (Фиг. 1 Б) и Vaccinium uliginosum (Фиг. 1 В) са събрани в периода август - 

септември 2015 г. и 2016 г. Събраните плодове са почистени от примеси и 

замръзени при -18˚C. Ботаническата индентичност е установена чрез определяне, 

като е използван Определител на растенията в България (Делипавлов и съавт., 

2011) и Флора на България (Кожухаров и Кузманов, 1982). 

 
А    Б    В 

Фигура 1. Vaccinium myrtillus (Черна боровинка), 19.08.2015 г. (А); Vaccinium 

vitis-idaeа (Червена боровинка), 12.09.2015 г. (Б); Vaccinium uliginosum (Синя 

боровинка), 12.09.2015 г. (В), събрани от района на връх Ястребец, Рила. 
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1. 2. Макроскопски анализ на база морфологични белези 

Макроскопското идентифициране е проведено чрез сравнителна 

характеристика на растителни части (листа и плодове) от видовете V. myrtillus, V. 

vitis-idaea и V. uliginosum (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Сравнително описание на листа и плодове от видовете Vaccinium. 

Сравнителният анализ е проведен въз основа на стандартизационни 

документи (Ph. Eur. 8, 2014a; WHO monographs, 2009) и литературни данни 

(Бондев, 1995; Кожухаров и Кузманов, 1982; Асенов и съавт., 1998; Делипавлов 

и съавт., 2011).  

 V. myrtillus V. vitis-idaeа V. uliginosum 

Описание 

лист 

-опадливи, постепенно 

заострени, ситно 

напилени с остри 

зъбчета 

-вечнозелени, кожести 

с подвит хрущялен ръб, 

отдолу бледозелени с 

прозрачни точковидни 

жлези 

-опадливи, тънко 

кожести, целокрайни, 

обратно яйцевидни до 

почти кръгли, 

синкавозелени от 

восъчен налеп 

 

   

Описание 

плод 

-5-7 mm в диаметър 

синкавочерна сочна 

ягода, с тъмночервена 

месеста част, със силно 

багрещ сок. На върха се 

наблюдава кръгче от 

остатъка на чашката. 

-сферична, 5-8 mm в 

диаметър бледо- до 

пурпурночервена сочна 

ягода 

-4-6 mm в диаметър, 

синкава от восъчен 

налеп сочна ягода, със 

зеленикава месеста 

част, с бистър сок 
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1. 3. Микроскопски анализ на база диагностични белези 

Основен метод за доказване идентичността на растителен материал при 

неговото стандартизиране е микроскопският анализ (Saukel & Ginko, 2014). Той 

остава един от лесно достъпните и икономически изгодни анализи на фона на 

нарастващия брой съвременни техники. 

 

Фигура 2. Диагностични белези в микроскопски препарат от плодове на 

черна боровинка (V. myrtillus) 

А: екзокарп с друзи от калциев оксалат; 

B: плътно подредени паренхимни клетки от екзокарп; 

C: паренхимни клетки от екзо- (ляво) и мезокарп (дясно); 

D: склереиди от семенната обвивка; 

Е: единичен склереид от мезокарп; 

F: агрегати от склереиди от мезо- и ендокарп с каналчета от прости 

пори. 



 

 
 

 

Фигура 3. Диагностични белези в микроскопски препарат от плодове на 

червена боровинка (V. vitis-idaea) 

А: плътно подредени паренхимни клетки от екзокарп; 

B: екзокарп с дебелостенни едноклетъчни трихоми; 

C: жлезисти трихоми по екзокарп с многоетажно разположени излъчващи 

клетки; 

D: екзокарп с едноклетъчни трихоми и мезокарп с капки тлъсто масло; 

Е: мезокарп с друзи калциев оксалат; 

F: мезокарп с единичен склереид;  
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G: аномоцитен тип устица по екзокарп; 

H: епидермис на семенната обвивка (дясно) и клетки от мезокарп (ляво). 

 

 

Фигура 4. Диагностични белези в микроскопски препарат от плодове на синя 

боровинка (V. uliginosum) 

A: плътно разположени клетки от екзокарп със силно задебелени стени; 

B: мезокарп с единични склереиди; 

C и D: мезокарп с групи склереиди и множество друзи калциев оксалат; 

E и F: склереиди от семенната обвивка и капки тлъсто масло. 

1. 3. 1. Сравнителна микроскопска характеристика на плодове от трите 

изследванни вида Vaccinium 

Екзокарпът (Фиг. 2 А, B; Фиг. 3 А; Фиг. 4 А) е изграден от плътно подредени 

многоъгълни клетки със задебелени стени. Задебеляването е най-силно изразено 

при синята боровинка (Фиг. 4 А), а най-слабо задебелени са клетките от екзокарпа 

на плода при червената боровинка (Фиг. 3 А). Интересно различие като 

образувания на екзокарпа при червената боровинка е наличието на едноклетъчни, 

линейни покривни трихоми (Фиг. 3 B), както и жлезисти трихоми с многоредови 

излъчващи клетки (Фиг. 3 C). По епидермиса на екзокарпа на червената боровинка 
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се наблюдават и аномоцитен тип устица (Фиг. 3 G). Подобни покривни власинки и 

устица не бяха открити при останалите два вида. Общото за трите вида боровинки 

е наличието на виолетово-розови склереиди от ендокарп и мезокарп (Фиг. 2 E и F; 

Фиг. 3 F; Фиг. 4 D). Тези изодиаметрични, т. нар. брахисклереиди са дебелостенни, 

с ясно изразени каналчета от прости пори. Обикновено са разположени в групи, но 

и поединично. Проявяват известно различие във формата, като най-издължени, със 

силно заострени краища са склереидите при V. uliginosum (Фиг. 4 D). Почти 

липсват или се срещат единични в мезокарпа на V. vitis-idaea (Фиг. 3 F). 

Мезокарпът (Фиг. 2 C - дясно; Фиг. 3 Е, F, H - ляво) е изграден от едри, сферични, 

рехаво разположени тънкостенни паренхимни клетки. Друг общ диагностичен 

белег, характерен и за трите вида е наличието на друзи калциев оксалат (Фиг. 2 A; 

Фиг. 3 E и Фиг. 4 C), като с преобладаващо по-висока численост на единица площ 

се откриват при синята боровинка (Фиг. 4 C). Епидермисът на семенната обвивка и 

при трите вида от род Vaccinium се състои от кафяво-жълти фрагменти от 

издължени, силно задебелени склереиди (Фиг. 2 D; Фиг. 3 H; Фиг. 4 E и F). Това 

задебеляване е най-силно изразено при черна боровинка (Фиг. 2 D). При 

наблюдениeто под микроскоп и при трите вида боровинки се виждат още и капки 

тлъсто масло. 

Описаните макроскопски и микроскопски наблюдения на плодовете от V. 

myrtillus в настоящото изследване са в съответствие с белези за идентифициране на 

проби от черна боровинка, посочени в Американската Фармакопея (2011). Данни за 

някои от макроскопските и микроскопските белези на плодове от V. myrtillus са 

посочени още в Ph. Eur. 8 (2014а) и WHO monographs (2009). За микроскопското 

изследване на плодове от V. vitis-idaea и V. uliginosum обаче, не беше открита 

информация. Фармакогностичните стандарти за тези плодове бяха оценени за 

първи път в това проучване. 

1. 4. Физикохимичен анализ на плодове от V. myrtillus, V. vitis-idaea и V. 

uliginosum 

Физикохимичният анализ е съществен елемент от провеждането на 

качествения контрол при оценяване чистотата и идентичността на растителната 

суровина. Физикохимичните параметри обща пепел и загуба при сушене (Табл. 2) 

са определени, както е посочено в Ph. Eur. 8 (2014c; 2014d). Те са важни показатели 

за стандартизацията на растителния материал. 

1. 4. 1. Определяне на обща пепел (Total ash) 

Показателят обща пепел се използва за получаване на информация относно 

неорганичния състав и други примеси, присъстващи в изследвания материал 

(наличието на фосфати, карбонати и силикати), а пепелта неразтворима в солна 

киселина се състои предимно от силиций и е индикатор за наличието на пясък 

(Verma et al., 2015). 

Определени са средни стойности за показателя обща пепел на предварително 

изсушени и смлени плодове от V. myrtillus, V. vitis-idaea и V. uliginosum (Табл. 2).  
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Ph. Eur. 8 (2014b) и WHO monographs (2009) определят горна граница за 

показателя обща пепел при Myrtilli fructus siccus - не повече от 5%. Получените 

данни за този параметър са много близки (1,03% ÷ 1,05%) при проучваните 

Vaccinium видове и отговарят на изискванията на стандартизационните документи. 

1. 4. 2. Определяне на загуба при сушене (Loss on drying)  

Съдържанието на влага е свързано със стабилността на растителната дрога и 

възможността за микробен растеж. В конкретния случай обаче, в изпитването се 

тестват свежи плодове, затова и процентното съдържание на влага е високо. 

Определени са средни стойности за показателя загуба при сушене на свежи 

плодове от V. myrtillus, V. vitis-idaea и V. uliginosum (Табл. 2).  

Таблица 2. Физикохимичен анализ на плодове от видовете Vaccinium (% w/w). 

Физикохимични 

показатели 
V. myrtillus V. vitis-idaea V. uliginosum 

*Стойности, получени на база свежа растителна суровина  

Загуба при 

сушене 
82,19 ± 1,81 83,00 ± 1,22 83,78 ± 2,04 

*Стойности, получени на база изсушена растителна суровина  

Обща пепел 1,03 ± 0,06 1,05 ± 0,04 1,04 ± 0,05 

*Изразени като средни стойности от три анализа ± SD. 

Европейска Фармакопея 8 (2014а) определя показателя загуба при сушене за 

Myrtilli fructus recens от 80% до 90%. Получените резултати по таблица 2 отговарят 

на изискванията на стандартизационния документ. 

Не беше открита информация за физиохимичните параметри на плодове от 

останалите два нефармакопейни вида V. vitis-idaea и V. uliginosum. 

Проведеният за първи път сравнителен фармакогностичен анализ на плодове 

от българските видове V. myrtillus, V. vitis-idaea и V. uliginosum може да послужи 

при тяхното идентифициране и качествен контрол. Фармакогностичният анализ на 

плодове от V. vitis-idaea и V. uliginosum е проведен за първи път и в световен 

мащаб. 

1. 5. Изследване съдържанието на антоцианини в Myrtilli fructus recens (Ph. 

Eur. 8, 2014а) 

За плодовете на V. myrtillus от местностите Цигов чарк и Юндола е 

определено количествено съдържание на антоцианини по фармакопейния метод. 

Според съответния стандартизационен документ Myrtilli fructus recens се 

окачествяват по съдържание на антоцианини - минимум 0,3% като цианидин-3-О-

глюкозид хлорид. В пробите е установено следното съдържание: 0,43% за 

плодовете от Юндола и 0,58% за тези от региона на Цигов чарк. Следователно 

разглежданите свежи плодове отговарят на фармакопейните изисквания. 
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2. Сравнителна характеристика на количеството полифеноли в плодове 

на V. myrtillus, V. vitis-idaea и V. uliginosum 

2. 1. Оптимизиране условията на екстракция на общи полифеноли от 

плодове на изследваните видове Vaccinium  

Проведен е сравнителен анализ на типа екстракционен метод 

(конвенционална и ултразвукова екстракция), вид екстрагент и използвано 

съотношение при които се постига максимално извличане на полифенолни 

съединения от изследвания растителен материал. 

2. 1. 1. Oбщо полифенолно съдържание в екстракти от плодове на 

Vaccinium myrtillus 

Екстрактите от черна боровинка, чието полифенолно съдържание е 

определено, са получени чрез оптимизиране условията на екстракция. При всички 

използвани екстрагенти (вода и подкислени водно-ацетонови и водно-алкохолни 

разтвори) е спазен хидромодул 1:20. В резултат на приложените екстракционни 

процедури са получени следните екстракти: водни, ацетонови и алкохолни 

екстракти (етанолови и метанолови). 

Сравнено е съдържанието на общи полифеноли в плодове на черна 

боровинка (Myrtilli fructus), с произход от различни райони на България: Стара 

планина (местност Беклемето), Рила (района на връх Ястребец), Родопи 

(местностите Юндола и Цигов чарк). Данните са представени на фигура 5 (А и Б).  

    А         Б 
Фигура 5. Количествo общи полифеноли за екстракти от Мyrtilli fructus, получени чрез 

конвенционална екстракция с вода (A) и ацетон (Б). 

От получените стойности, представени на Фиг. 5 (А и Б) се вижда, че 

използването на органичен екстрагент води до по-пълно изтощаване на дрогата по 

отношение на общите полифеноли в сравнение с водата като екстрагент. 

Разпределението по региони е както следва: с най-високо съдържание са плодовете 

от Цигов чарк, последвани от плодовете, събрани от района на Рила. 

За оптимизиране условията на извличане на полифенолните съединения, 

проведохме екстракция на суровината с ултразвук. Съдържанието на общи 
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фенолни съединения в екстрактите, получени чрез ултразвукова екстракция е 

посочено на фигура 6 Б. При ултразвуковата екстракция се отчита повишение в 

стойностите на екстрахираните полифеноли с около 27% в сравнение с 

конвенционалната екстракция, като се запазва тенденцията за по-висока 

концентрация на полифенолите при органичния разтворител.  

 
       А          Б 
Фигура 6. Количествo общи полифеноли в екстракти от плодове на V. myrtillus, регион 

Цигов чарк, получени посредством конвенционална (А) и ултразвукова (Б) екстракция. 

Различни автори (Prior et al., 1998; Subramani et al., 2002; Giovanelli & Buratti, 

2009; Savikin et al., 2009; Bunea et al., 2011) съобщават за съдържание на 

полифенолни съединения в плодовете на V. myrtillus в границите 261,95 до 929,62 

mg/100 g fw. Получените от нас резултати са сходни с тези при другите автори като 

попадат в посочения диапазон. 

В резултат на проведените изпитвания по отношение на общо количество 

полифеноли като оптимална екстракция е установена ултразвуковата, с 

използването на водно-органичен екстрагент, подкислен с 1% мравчена киселина 

при хидромодул 1:20. Постигнатото оптимизиране ни дава основание да подберем 

еднакви условия за последващите анализи с тестване на плодове от региона на 

Цигов чарк за видовете V. myrtillus и V. vitis-idaea, и регион Рила за вида V. 

uliginosum. 

2. 1. 2. Oбщо полифенолно съдържание в екстракти от плодове на 

видовете V. myrtillus, V. vitis-idaea и V. uliginosum - сравнителна 

характеристика 

Отчетено е относително вариране на фенолното съдържание в различните 

екстракти. За българските видове Vaccinium концентрацията на фенолните 

съединения в плодовете е от 335,8 до 739,3 mg GAE/100 g fw. При проведената 

водна екстракция на трите вида боровинки, най-високо количество полифеноли е 

получено за V. vitis-idaea (574,2 mg GAE/100 g fw), последвано от това за V. 

myrtillus. Най-ниски количества фенолни съединения са установени за воден 

екстракт от V. uliginosum. За първи път са съобщени данни за плодове от V. 

uliginosum, събрани от България. Съдържанието на общи полифеноли за този вид 
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при използването на различни екстрагенти варира от 335,8 до 533,6 mg GAE/100 g 

fw. Етаноловият екстракт от плодове на V. myrtillus показва най-високо съдържание 

по отношение на общите полифеноли (739,3 mg GAE/100 g fw). Количеството им 

надвишава с около 43% фенолното съдържание в етаноловите екстракти на 

останалите два вида боровинки. Общите полифеноли за екстрактите от плодове на 

V. vitis-idaea варира от 409,4 до 645,1 mg GAE/100 g fw. С метаноловия екстрагент 

се постига най-добро извличане на полифенолното съдържание за този вид. 

Таблица 3. Количествo общи полифеноли за различните екстракти от плодове на 

изследваните видове Vaccinium, изразено като mg GAE/100 g свежо тегло. 

Вид екстрагент 

Количество общи полифеноли  

Vaccinium 

myrtillus  

Vaccinium 

vitis-idaea  

Vaccinium 

uliginosum  

Вода 452,1 ± 31,5 574,2 ± 31,6 335,8 ± 20,1 

Етанол 739,3 ± 32,9 409,4 ± 24,9 441,4 ± 26,4 

Метанол 588,2 ± 29,1 645,1 ± 32,1 338,1 ± 21,8 

Ацетон 688,0 ± 34,4 599,3 ± 32,8 533,6 ± 29,7 

Данните са представени като средни стойности от три анализа ± SD. 

3. Сравнителна характеристика на полифенолния състав в тотални 

екстракти от плодове на V. myrtillus, V. vitis-idaea и V. uliginosum 

3. 1. Изследване съдържанието на фенолни киселини в плодове от трите 

анализирани вида Vaccinium 

Идентифицирането на фенолните киселини е осъществено посредством 

HPLC-анализ и отчетено по времената на задържане спрямо стандартен разтвор на 

смес от фенолни киселини: галова, хлорогенова, кафеена, ферулова, бензоена (Фиг. 

7) и разтвор на p-кумарoва киселина (Фиг. 8). 

 
Фигура 7. HPLC-UV хроматограма на стандартен разтвор от смес на фенолни киселини 

при 280 nm. RT: 2,250 min - галова киселина; 2,667 min - хлорогенова киселина; 3,767 min 

- кафеена киселина; 6,883 min - ферулова; 12,500 min - бензоена киселина. 
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Фигура 8. HPLC-UV хроматограма на стандартен разтвор на p-кумарова киселина при 280 

nm. RT: 5,900 min. 

При подбора на хроматографските условия сме отчели, че детекция при 280 

nm е подходяща при определяне на двата класа фенолни киселини - производни на 

хидроксиканелената и хидроксибензоената киселинa.  

На таблици 4 и 5 е представен съставът и количеството на фенолните 

киселини в изследваните екстракти. 

При сравнителния анализ на количеството фенолни киселини във водните 

екстракти е отчетено най-високо съдържание на хлорогенова и галова киселина за 

вида V. myrtillus, p-кумарова и бензоена - за вида V. vitis-idaea, кафеена и ферулова 

- за V. uliginosum.  

Таблица 4. Съдържание на фенолни киселини във водни екстракти от изследваните 

видове Vaccinium, изразено като mg/100 g fw и като процент спрямо общите полифеноли. 

Фенолни 

киселини 

Vaccinium 

myrtillus 

Vaccinium 

vitis-idaea 

Vaccinium  

uliginosum 

 mg/100 g fw % mg/100 g fw % mg/100 g fw % 

Галова 

киселина 
58,1 ± 2,8 12,9 19,8 ± 0,9 3,4 25,0 ±1,2 7,4 

Хлорогенова 

киселина 
168,9 ± 8,1 37,4 116,5 ± 5,4 20,3 30,1 ± 1,3 9,0 

Кафеена 

киселина 
2,6 ± 0,2 0,6 3,8 ± 0,2 0,7 6,5 ± 0,3 1,9 

p-Кумарова 

киселина 
1,2 ± 0,1 0,3 3,1 ± 0,2 0,5 2,4 ± 0,1 0,7 

Ферулова 

киселина 
0,4 ± 0,1 0,1 3,1 ± 0,2 0,5 5,4 ± 0,3 1,6 

Бензоена 

киселина 
1,4 ± 0,1 0,3 32,7 ± 1,4 0,6 2,1 ± 0,1 0,6 

Данните са представени като средни стойности от три анализа ± SD. 

С използването на органични екстрагенти (Табл. 5), не се наблюдават 
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съществени различия при очертаната тенденция. Водещите киселини отново са 

хлорогенова (213,4 mg/100 g fw) и галова (185,0 mg/100 g fw) със значително по-

високо съдържание в екстрактите от V. myrtillus. Бензоената киселина е 

доминираща в екстрактите от V. vitis-idaea (48,9 mg/100 g fw ) и ферулова - в тези 

от V. uliginosum. По-добри количествени характеристики за галова, хлорогенова, 

ферулова и бензоена киселини при вида V. myrtillus са постигнати с използването 

на етанолов екстрагент. Кафеена киселина присъства в по-висока концентрация в 

органични екстракти от червена боровинка в сравнение с водните. В екстракти от 

V. uliginosum доминиращата киселина е хлорогенова, а ферулова киселина е с най-

високо съдържание (5,9 mg/100 g fw) сред изследваните видове, като не се 

наблюдават статистически значими разлики при изпозването на различни 

извлечители. 

Преобладаващата киселина за трите изследвани вида Vaccinium е 

хлорогенова, последвана от галова и кафеена киселини. В по-малки количества 

присъстват p-кумарова, ферулова и бензоена киселини. Изключение е 

съдържанието на бензоена киселина в екстракти от V. vitis-idaea, където 

количеството ѝ достига до 48,9 mg/100 g fw. За сравнение в останалите екстракти 

количеството на бензоена киселина е в порядъка на 1,2 - 3,1 mg/100 g fw. 

Резултатите в това проучване значително надвишават установените от Moze et al. 

(2011) за V. myrtillus от Словения, както следва: за галова киселина - 6,2 mg/100 g 

fw, хлорогенова - 23,1 mg/100 g fw, кафеена - 0,3 mg/100 g fw, p-кумарова - 0,3 

mg/100 g fw и ферулова - 0,4 mg/100 g fw.  

Таблица 5. Съдържание на фенолни киселини в етанолови екстракти от изследваните 

видове Vaccinium, изразено като mg/100 g fw и като процент спрямо общите полифеноли. 

Фенолни 

киселини 

Vaccinium  

myrtillus 

Vaccinium 

vitis-idaea 

Vaccinium 

uliginosum 

 mg/100 g fw % mg/100 g fw % mg/100 g fw % 

Галова 

киселина 
185,0 ± 9,1 25,0 28,4 ± 1,3 6,9 4,4 ± 0,2 1,0 

Хлорогенова 

киселина 
213,4 ± 9,8 28,9 78,0 ± 3,8 19,1 66,1 ± 3,3 15,0 

Кафеена 

киселина 
* * 10,9 ± 0,5 2,7 6,5 ± 0,3 1,5 

p-Кумарова 

киселина 
1,4 ± 0,1 0,2 2,6 ± 0,1 0,6 2,7 ± 0,1 0,6 

Ферулова 

киселина 
1,6 ± 0,1 0,2 2,5 ± 0,1 0,6 5,9 ± 0,3 1,3 

Бензоена 

киселина 
3,1 ± 0,2 0,4 48,9 ± 2,3 1,2 1,3 ± 0,1 0,3 

Данните са представени като средни стойности от три анализа ± SD. 

*Съдържанието на съответните киселини е установено в количество под 0,1 mg/100 g fw. 

Най-високо количество на фенолните киселини спрямо общите полифеноли 



 
 

19  

е установено за пробата V. myrtillus, етанол - 54,7%, последвана от V. myrtillus, вода 

- със сумарен процент фенолни киселини 51,6%.  

Присъствието на фенолните киселини и флавоноидите в изследваните 

екстракти от боровинки корелира с антиоксидантните им свойства, тъй като те се 

считат за по-ефективни антиоксиданти от витамин С, витамин Е и каротеноиди 

(Dai & Mumper, 2010).  

3. 2. Изследване съдържанието на флавоноли в плодове от трите 

анализирани вида Vaccinium 

Идентифицирането на флавонолите е осъществено посредством HPLC-

анализ и отчетено по времената на задържане спрямо стандартен разтвор на смес 

от рутин, мирицетин, кверцетин и кемпферол (Фиг. 9) 

 
Фигура 9. HPLC-UV хроматограма на стандартен разтвор от смес на флавоноли при 360 

nm. RT: 2,567 min - рутин; 3,483 min - мирицетин; 5,100 min - кверцетин; 7,550 min - 

кемпферол. 

Съдържанието на изследваните флавоноли в трите вида Vaccinium е 

представенo на таблици 6 и 7.  

Таблица 6. Съдържание на флавоноли във водни екстракти от изследваните видове 

Vaccinium, изразено като mg/100 g fw и в процент спрямо общите полифеноли. 

Флавоноли 
Vaccinium 

myrtillus 

Vaccinium 

vitis-idaea 

Vaccinium 

uliginosum 

 mg/100 g fw % mg/100 g fw % mg/100 g fw % 

Рутин 10,0 ± 0,4 2,21 6,2 ± 0,3 1,08 27,7 ± 1,3 8,25 

Мирицетин 1,1 ± 0,1 0,24 32,7 ± 1,5 5,69 2,8 ± 0,1 0,83 

Кверцетин 0,1 ± 0,01 0,02 0,2 ± 0,01 0,03 1,0 ± 0,04 0,30 

Кемпферол 0,3 ± 0,02 0,07 * * 0,3 ± 0,02 0,09 

Данните са представени като средни стойности от три анализа ± SD. 

*Съдържанието на съответните флавоноли е установено в количество под 0,1 mg/100 g fw. 

Откриват се значителни различия между трите проучвани вида. При 

получените резултати, сред доминиращите флавонолови съединения е кверцетин-
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3-О-рутинозид. Количеството на рутин в плодове от V. uliginosum (27,7 - 58,2 

mg/100 g fw) е около 5 пъти по-високо от това във V. myrtillus (9,6 - 11,0 mg/100 g 

fw) и около 10 пъти по-високо от съдържанието му във V. vitis-idaea (4,9 - 6,2 

mg/100 g fw). Стойностите на рутин за V. uliginosum са надвишаващи многократно, 

а за V. myrtillus са сравними със съобщената от Cho et al. (2004) - 15 mg/100 g fw. В 

допълнение към рутин в относително високи концентрации присъства мирицетин. 

Изключение прави видът V. vitis-idaea, при който преобладаващ е мирицетин, със 

стойности от 12,0 mg/100 g fw (ацетонов екстракт) до 32,7 mg/100 g fw (воден 

екстракт). За останалите два вида количеството на мирицетин е значително по-

ниско - от 1,1 до 4,3 mg/100 g fw. Кверцетин присъства в концентрации от 0,1 до 

1,2 mg/100 g fw, като по-високо е съдържанието му във V. uliginosum. Кемпферол в 

част от анализираните проби е открит само в следи.  

При водните екстракти на трите изследвани вида Vaccinium, в най-високо 

количество присъства флавонола мирицетин като достига 5,69% от общите 

полифеноли за вида V. vitis-idaea. Съотношението на флавонолите рутин / 

мирицетин / кверцетин / кемпферол в екстрактите на отделните видове е както 

следва: за V. myrtillus - 100 / 11 / 1 / 3; за V. vitis-idaea - 19 / 100 / 0,6 / 0; за V. 

uliginosum - 100 / 10 / 3,6 / 1. Съотношението рутин / мирицетин 1 : 5, какъвто е 

случаят с червена боровинка е интересна предпоставка за здравословен потенциал, 

в това число антиоксидантна активност и способност за инхибиране на ензима α-

глюкозидаза. 

Таблица 7. Съдържание на флавоноли в органични екстракти от изследваните видове 

Vaccinium, изразено като mg/100 g fw и в процент спрямо общите полифеноли. 

Флавоноли 
Vaccinium 

myrtillus 

Vaccinium 

vitis-idaea 

Vaccinium 

uliginosum 

 mg/100 g fw % mg/100 g fw % mg/100 g fw % 

Етанол 

Рутин 11,0 ± 0,5 1,49 4,9 ± 0,2 1,20 58,2 ± 2,9 13,2 

Мирицетин 1,7 ± 0,1 0,23 19,0 ± 0,9 4,64 4,0 ± 0,2 0,91 

Кверцетин 0,1 ± 0,01 0,01 0,1 ± 0,01 0,02 0,8 ± 0,04 0,18 

Кемпферол * * * * 0,4 ± 0,02 0,09 

Метанол 

Рутин 10,4 ± 0,4 1,77 4,9 ± 0,2 0,76 44,7 ± 0,01 13,2 

Мирицетин 1,4 ± 0,05 0,24 25,0 ± 1,1 3,88 3,0 ± 0,2 0,89 

Кверцетин 0,2 ± 0,01 0,03 0,2 ± 0,01 0,03 0,1 ± 0,01 0,03 

Кемпферол 0,1 ± 0,01 0,02 * * * * 

Ацетон 

Рутин 9,6 ± 0,4 1,40 5,5 ± 0,01 0,92 51,0 ± 2,4 9,56 

Мирицетин 1,6 ± 0,1 0,23 12,0 ± 0,5 2,00 4,3 ± 0,2 0,81 

Кверцетин 0,2 ± 0,01 0,03 0,2 ± 0,01 0,03 1,2 ± 0,1 0,22 

Кемпферол * * * 0,02 0,5 ± 0,03 0,09 

Данните са представени като средни стойности от три анализа ± SD. 

*Съдържанието на съответните флавоноли е установено в количество под 0,1 mg/100 g fw. 
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Използването на различни екстагенти за вида V. myrtillus не води до 

съществени различия в полученото флавонолово съдържание. При останалите два 

вида е постигнато най-добро извличане на компонентите с вода - при V. vitis-idaea 

(флавонолово съдържание 39,1 mg/100 g fw) и с етанолов екстрагент - при V. 

uliginosum (флавонолово съдържание 63,4 mg/100 g fw).  

Ancillotti et al. (2016) докладват следните стойности за италиански 

боровинки от видовете V. myrtillus и V. uliginosum subsp gaultherioides: мирицетин - 

36,9 и 24,1 mg/100 g, кверцетин - 2,2 и 9,0 mg/100 g, съответно, но на база сухо 

тегло. Колективът е идентифицирал и количествено определил кверцетин-3-

галктозид, кверцетин-3-глюкозид и кверцетин-3-рамнозид, но не детектира 

кверцетин-3-рутинозид. 

Tabart et al. (2009) сравняват антиоксидантния капацитет на фенолни 

компоненти, измерен посредством различни тестове. При използване на DPPH 

метода, същият колектив е отчел най-добър антирадикалов потенциал за 

мирицетин и мирицетин-3-рамнозид. В този ред, високата концентрация на 

мирицетин във водните екстракти от червени боровинки вероятно обяснява по-

високия антиоксидантен потенциал на тези екстракти, измерен посредством 

CUPRAC и FRAP анализите (Фиг.14 и 15).  

В заключение, рутин и мирицетин са основните флавоноли в анализираните 

проби от плодове на трите вида Vaccinium, последвани от кверцетин и кемпферол. 

Най-високо е съдържанието на рутин в екстракти от V. uliginosum. За този вид е 

установено и най-значително сумарно флавонолово съдържание. В проби от V. 

vitis-idaea най-доминиращо е количеството на мирицетин.  

3. 3. Изследване съдържанието на стилбени (trans-ресвератрол) в плодове от 

трите анализирани вида Vaccinium  

Идентифицирането на пика е осъществено по времето на задържане спрямо 

хроматограма, получена от стандартен разтвор на trans-ресвератрол (Фиг. 10). 

 
Фигура 10. HPLC-UV хроматограма на стандартен разтвор на trans-ресвератрол при 310 

nm. RT: 2,933. 
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Съдържанието на trans-ресвератрол в екстракти от видовете Vaccinium е 

показано на таблица 8. Концентрациите на trans-ресвератрол в проби от 

изследваните видове Vaccinium варира от 1,1 до 30,2 mg/100 g fw, като 

количеството му в екстракти от V. vitis-idaea надвишава това в екстракти от V. 

myrtillus от 14 до 25 пъти. Най-значително количество е установено за водния 

екстракт на този вид. По литературни данни, съдържанието на trans-ресвератрол в 

свежи плодове от V. myrtillus достига до 6,78 μg/g fw и при V. vitis-idaea до 30 μg/g 

fw (Ehala et al., 2005). Следователно получените данни за българските видове 

надвишават от 1,5 до 2 пъти съдържанието при V. myrtillus и от 5 до 10 пъти при V. 

vitis-idaea. 

Таблица 8. Съдържание на trans-ресвератрол в екстракти от изследваните видове 

Vaccinium, изразено като mg/100 g fw. 

trans-Ресвератрол  

 Вода Метанол Етанол Ацетон 

V. myrtillus 1,2 ± 0,06 1,1 ± 0,06 1,3 ± 0,07 1,1 ± 0,05 

V. vitis-idaea 30,2 ± 1,4 24,4 ± 1,2 15,7 ± 0,7 21,8 ± 1,0 

V. uliginosum ND ND ND ND 

Данните са представени като средни стойности от три анализа ± SD. 

ND - не установено количество. 

3. 4. Съдържание на общи мономерни антоцианини в плодове от трите 

изследвани вида Vaccinium  

Четирите типа екстракти, на които е определено антоцианиново съдържание, 

са получени от Myrtilli fructus, Vitis-idaeae fructus и Uliginosi fructus посредством 

ултразвукова екстракция с използването на водно-алкохолни и водно-ацетонови 

смеси, подкислени с мравчена киселина в концентрация 1%, както и 100% вода. 

Количеството антоцианини, изразенo в mg еквивалент цианидин-3-О-глюкозид за 

100 g свежи плодове (mg C3GE/100 g fw), за различните видове екстракти е 

определено по рН-диференциален метод (Lee et al., 2005), като резултатите са 

представени на таблица 9. 

Таблица 9. Количествo общи мономерни антоцианини за екстракти от плодове на 

изследваните видове Vaccinium, изразено като mg C3GE/100 g fw, при използване на 

различни видове екстрагенти. 

Данните са представени като средни стойности от три анализа ± SD. 

Вид екстрагент 

Количество общи мономерни антоцианини 

Vaccinium 

myrtillus 

Vaccinium 

vitis-idaea 

Vaccinium 

uliginosum 

Вода 130,2 ± 9,2 23,1 ± 1,0 29,1 ± 1,8 

Метанол 223,9 ± 10.8 20,6 ± 0,9 57,5 ± 3,5 

Етанол 292,9 ± 23,4 16,9 ± 0,8 40,8 ± 2,4 

Ацетон 137,4 ± 10,8 18,5 ± 0,9 46,6 ± 2,8 
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В настоящия експеримент най-високи стоийности са отчетени при вида V. 

myrtillus, с използването на водно-алкохолен екстрагент - 223,9 и 292,9 mg 

C3GE/100 g fw при метанолов и етанолов екстракт, съответно. Пренебрежимо 

малка е разликата между ацетонов и воден екстракт за този вид и екстракцията е 

около 2 пъти по-неефективна в сравнение с водно-алкохолната. Резултатите ни за 

V. myrtillus попадат в широкия диапазон от концентрации на общи мономерни 

антоцианини (12,70 - 1095 mg C3GE/100 fw) за боровинки, събрани от други 

европейски страни като Норвегия (Uleberg et al., 2012), Сърбия (Miletic et al., 2014) 

и Черна гора (Jovancevic et al., 2011) както и от САЩ (Subramani et al., 2002). Въз 

основа на литературната справка такава голяма променливост може да се дължи на 

различните местообитания, екологични фактори и годината на събиране 

(Aakerstrom et al., 2010; Jovancevic et al., 2011; Uleberg et al., 2012); Освен това, 

разлики в процедурата за извличане присъстват в гореспоменатите проучвания, 

което се отразява на крайните резултати. Антоцианиновото съдържание за V. 

uliginosum варира от 29,1 до 57,5 mg C3GE/100 g fw и най-ниско количество от 

пигментите е получено за V. vitis-idaea - от 16,9 до 23,1 mg C3GE/100 g fw. Най-

добро екстрахиране е постигнато с помощта на метанолов екстрагент за V. 

uliginosum и вода за V. vitis-idaea. За общо количество антоцианини в плодове от V. 

uliginosum, събрани от Турция, Colak et al. (2016) съобщават около 3 пъти по-

високи стойности - 164 ± 2 mg C3GE/100 g fw. Данните посочени от Lee et al. 

(2012) - от 17 до 33 mg C3GE/100 g fw за култивирани сортове V. vitis-idaea са в 

съответствие с нашите резултати. Dincheva & Badjakov (2016) съобщават по-високи 

количества за V. myrtillus (от 362,23 до 436,52 mg C3GE/100 g) и V. vitis-idaea 

(197,05 до 240,59 mg C3GE/100 g), при използване процедура на Guisti & Worlstad 

(2001). Данни за антоцианиново съдържание в екстракти от V. uliginosum, събрани 

от България, са съобщени за първи път в настоящото проучване. 

При изразяване на антоцианиновото съдържание в проценти спрямо общите 

полифеноли (Фиг. 11) прави впечатление, че при водна екстракция е постигнато 

по-пълноценно извличане на антоцианините в сравнение с ацетоновия екстрагент - 

1,5 пъти повече при V. myrtillus и 1,3 пъти повече при V. vitis-idaea. За V. 

uliginosum, процентът е аналогичен с използването и на двата разтворителя. С 

алкохолните екстрагенти са получени по-високи стойности за количеството на 

антоцианини. Изключение прави видът V. vitis-idaea, при който получените 

проценти са без статистически значима разлика и за четирите екстрагента. В 

екстрактите от V. myrtillus антоцианините съставляват от 19,9 до 39,6% от 

полифенолния състав, което е около 10 пъти повече в сравнение с процента за V. 

vitis-idaea - 3,1 до 4,1%, и около 2 пъти повече по отношение на V. uliginosum - от 

8,6 до 17%.  

Lee et al. (2004) установяват, че с помощта на подкислен водно-метанолов 

екстрагент ектракцията е по-ефективна в сравнение с тази при водно-ацетонов 

екстракт. Това съвпада с нашите данни за антоцианиново съдържание спрямо 
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количеството общи полифеноли в проби от V. myrtillus и V. uliginosum (Фиг. 11). 

 
Фигура 11. Процентно съдържание на антоцианини в екстракти от изследваните видове 

Vaccinium спрямо количество общи полифеноли. 

Според Awika (2005) ацетоновият разтворител не е най-подходящ за 

екстрахиране на антоцианини и поради възможни стуктурни модификации в 

антоцианиновата молекула. 

3. 5. Изследване състава и съдържанието на антоцианини в плодове от 

трите анализирани вида Vaccinium 

Антоцианините заемат специално място в групата на полифенолите, 

установени в плодовете на представителите от род Vaccinium. Идентифицирането 

им е осъществено чрез HPLC-анализ и отчетено по времената на задържане спрямо 

стандартен разтвор на смес от делфинидин-3-галактозид, делфинидин-3-глюкозид, 

цианидин-3-глюкозид и малвидин-3-глюкозид (Фиг. 12). 

 
Фигура 12. HPLC-UV хроматограма на стандартен разтвор от смес на антоцианини при 

520 nm. RT: 3,633 min - делфинидин-3-галактозид; 3,950 min - делфинидин-3-глюкозид; 

5,083 min - цианидин-3-глюкозид; 11,100 min - малвидин-3-глюкозид. 
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Съдържанието на отделните антоцианини в плодовете от изследваните 

видове е дадено на таблици 10 и 11. Плодовете от V. myrtillus са значително по-

богати на антоцианини в сравнение с останалите два вида. Общата сума от 

идентифицираните представители на антоцианините за този вид боровинки е около 

3,5 пъти повече спрямо V. uliginosum и многократно превишава количеството, 

установено за V. vitis-idaea. Това кореспондира и с общото им съдържание на 

мономерни антоцианини. В изследваните видове преобладаващите гликозиди са 

делфинидин-3-галактозид (79,3 mg/100 g fw) и малвидин-3-глюкозид (38,8 mg/100 

g fw), последвани от делфинидин-3-глюкозид и цианидин-3-глюкозид.  

Таблица 10. Съдържание на антоцианини във водни екстракти от изследваните видове 

Vaccinium, изразено в mg/100 g fw и в процент спрямо общите мономерни антоцианини. 

Антоцианини 
Vaccinium 

myrtillus 

Vaccinium 

vitis-idaea 

Vaccinium 

uliginosum 

 mg/100 g fw % mg/100 g fw % mg/100 g fw % 

Делфинидин-

3-галактозид 
37,4 ± 1,9 28,7 1,7 ± 0,08 7,4 0,5 ± 0,03 1,7 

Делфинидин-

3-глюкозид 
15,2 ± 0,8 11,7 0,4 ± 0,01 1,7 0.4 ± 0,02 1,4 

Цианидин- 

3-глюкозид 
18,1 ± 0,9 13,9 0,4 ± 0,02 1,7 0,1 ± 0,01 0,3 

Малвидин- 

3-глюкозид 
26,7 ± 1,3 20,5 ND ND 8,4 ± 0,4 28,9 

Данните са представени като средни стойности от три анализа ± SD. 

ND - не установено количество. 

При съпоставяне съдържанието на антоцианини във водните екстракти от 

трите вида боровинки, съвсем логично на фона на общите мономерни 

антоцианини, най-богат източник е вида V. myrtillus. При него най-застъпеният 

антоцианин е делфинидин-3-галактозид в количество 37,4 mg/100 g fw, което 

изразено в проценти спрямо общите антоцианини е 28,7%. Следващият по 

количество антоцианин е малвидин-3-глюкозид (20,5%), последван от цианидин-3-

глюкозид (13,9%) и делфинидин-3-глюкозид (11,7%). Останалите два вида 

Vaccinium са с многократно по-ниско съдържание на разглежданите антоцианини. 

Единствено малвидин-3-глюкозид е в доста висока концентрация в плодове от V. 

uliginosum - 8,4 mg/100 g fw. Това е 3 пъти по-малко от количеството му във V. 

myrtillus, но на база по-ниското общо антоцианиново съдържание формира висок 

процент - 28,9%. 

При използване на метаноловия екстрагент се постигна по-добро извличане 

на антоцианини и количествата са по-големи. Повишението в добива на отделните 

антоцианини е от 1 до 2 пъти за V. myrtillus и от 4 до 15 пъти за V. uliginosum (Табл. 

11). 
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Таблица 11. Съдържание на антоцианини в метанолови екстракти от изследваните видове 

Vaccinium, изразено в mg/100 g fw и в процент спрямо общите мономерни антоцианини. 

Антоцианини 
Vaccinium 

myrtillus 

Vaccinium 

vitis-idaea 

Vaccinium 

uliginosum 

 mg/100 g fw % mg/100 g fw % mg/100 g fw % 

Делфинидин-

3-галактозид 
79,3 ± 3,8 35,4 1,8 ± 0,1 8,7 6,7 ± 0,3 11,7 

Делфинидин-

3-глюкозид 
23,1 ± 1,2 10,3 0,5 ± 0,02 2,4 5,8 ± 0,2 10,1 

Цианидин- 

3-глюкозид 
19,2 ± 0,9 8,6 0,2 ± 0,01 1,0 1,0 ± 0,04 1,7 

Малвидин- 

3-глюкозид 
38,8 ± 1,9 17,3 0,4 ± 0,02 1,9 32,5 ± 1,5 56,5 

Данните са представени като средни стойности от три анализа ± SD. 

ND - не установено количество. 

Според Barnes et al. (2009), най-добра антоцианинова екстракция се постига 

именно с използването на микстура метанол: вода: TFA. Единствената разлика в 

подбора на сместа за извличане при нас е вида на киселината (мравчена киселина). 

Процентното съдържание обаче, спрямо общите мономерни антоцианини за V. 

myrtillus, при три от разглежданите индивидуални антоцианина е по-ниско в 

сравнение с водната екстракция.  

Eкстрактите от V. vitis-idaea са сравнително бедни на антоцианини На 

хроматограмите, получени от екстрактите присъства един по-изявен пик, за който 

предполагаме индиректно, че е цианидин-3-галактозид. Belova et al. (2016) също 

установяват изявено доминиране на цианидин-3-галактозид над останалите 

антоцианини във V. vitis-idaea. За вида V. uliginosum, преобладаващият антоцианин 

е малвидин-3-глюкозид (32,5 mg/100 g fw). Неговата концентрация достига тази в 

плодовете на V. myrtillus (38,8 mg/100 g fw), на фона на общото по-ниско 

антоцианиново съдържание.  

В настоящото проучване, ние идентифицирахме и количествено 

определихме 6 фенолни киселини, 4 антоцианина, 4 флавонола и стилбена trans-

ресвератрол в българските видове V. myrtillus, V. vitis-idaea и V. uliginosum. Сред 

доминиращите компоненти са хлорогенова и галова киселини, делфинидин-3-

галактозид, малвидин-3-глюкозид, рутин и мирицетин. 

4. Сравнителен анализ на антиоксидантна активност на полифенолни 

екстракти от изследваните три вида Vaccinium 

Три метода на антиоксидантен капацитет (FRAP, CUPRAC и DPPH), 

базирани на различни механизми са използвани паралелно в това проучване, за да 

се получи по-пълна представа за антиоксидантната активност на екстрактите. Най-

високите стойности, изразени като Trolox еквивалент антиоксидантен капацитет, са 

получени при DPPH анализа, последван от FRAP анализа (Фиг. 13 и 14). Проведени 
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сa експерименти с положителна контрола - ВНТ (125 μM). 

Антирадикаловата активност на екстрактите от видовете Vaccinium по DPPH 

варира в диапазона между 203,0 μM TE/g fw (V. uliginosum, ацетонов екстракт) и 

376,8 μM TE/g fw (V. myrtillus, ацетонов екстракт).  

 
Фигура 13. Антирадикалова активност на екстракти от анализираните видове Vaccinium, 

измерена чрез DPPH метод. 

Стойностите за трите вида Vaccinium са в следните граници: за V. myrtillus - 

от 216,5 до 376,8 μМ ТЕ/g fw, за V. vitis-idaea - от 248,7 до 354,9 μМ ТЕ/g fw и за V. 

uliginosum - от 203,0 до 301,5 μМ ТЕ/g fw. Най-висока радикал-улавяща активност 

сред водните и ацетоновите екстракти е отчетена за V. myrtillus. Антиоксидантният 

потенциал на метанолов и етанолов екстракт от V. vitis-idaea (354,9 и 348,0 μM 

TE/g fw, съответно) е по-добър от този на другите видове за същите екстрагенти. 

Получените данни за V. myrtillus са по-ниски от опредлената DPPH стойност 

- 446,0 μМ ТЕ/g fw от Paes et al. (2014). До този момент не са посочени данни за 

антиоксидантна активност на българска синя боровинка, но отчетените от нас 

резултати надвишават DPPH стойността - 175 μM TE/g fw, съобщена от Colak et al. 

(2016) за плодове на V. uliginosum, разпространени в Турция. Не беше установена 

корелация между способността за улавяне на свободните радикали по DPPH 

анализа и фенолното съдържание. 

Стойностите от FRAP теста в настоящото изследване са в диапазона от 16,4 

μM TE/g fw (V. vitis-idaea, етанолов екстракт) до 197,4 μM TE/g fw (V. myrtillus, 

ацетонов екстракт) (Фиг. 14). Сред водните и метаноловите екстракти, с най-изявен 

антиоксидантен потенциал са екстрактите от вида V. uliginosum. Получените 

екстракти от плодове на V. myrtillus с помощта на ацетонов и етанолов екстрагент 

демонстрират най-висок антиоксидантен капацитет сред изследваните видове. Най-

ниски стойности са получени за проби от V. vitis-idaea, независимо от използвания 

разтворител. 

Получените данни за V. myrtillus са по-високи от тези, съобщени от Uleberg 

et al. (2012) - от 9,6 до 10,8 μМ TE/g fw, сравними с посочените от Jurca et al. (2016) 

- 73,16 μM TE/g dw и от Ancillotti et al. (2016) - 99 μM TE/g fw. Отчетените 

резултати за V. uliginosum са по-ниски от докладваните от Colak et al. (2016) - 117 ± 

4 μM TE/g fw. 
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Фигура 14. Антиоксидантна активност на екстракти от анализираните видове Vaccinium, 

измерена чрез FRAP метод. 

Способността на боровинковите екстракти да редуцират медни йони Cu
2+ 

е 

измерена посредством CUPRAC метода (Фиг. 15). Стойностите за различните 

екстракти на изследваните видове варира от 11,9 до 25,3 μM TE/g fw. 

 
Фигура 15. Антиоксидантна активност на екстракти от анализираните видове Vaccinium, 

измерена чрез CUPRAC метод. 

Според CUPRAC теста, V. myrtillus притежава по-висока антиоксидантна 

активност при съпоставяне с V. vitis-idaea и V. uliginosum. Най-висока степен на 

електронен трансфер на антиоксиданта към радикала е установена за метанолов 

екстракт от V. myrtillus. Други автори (Bunea et al., 2013) съобщават значително по-

високи CUPRAC стойности за култивирани черни боровинки, вариращи между 

134,76 и 185,78 μM TE/g fw.  

За CUPRAC теста е отчетена значителна корелационна зависимост (r
2 

= 

0,7067) по отношение на полифенолното съдържание и умерена корелация (r
2 

= 

0,5801) спрямо количеството общи антоцианини (Фиг.16 и 17). 

Някои изследвания (Heinonen, 2007) показват, че съдържанието на общи 

мономерни антоцианини е основния фактор, допринасящ за антиоксидантния 

потенциал на плодовете от видове на род Vaccinium. Moyer et al. (2002) обаче, 

съобщават че антиоксидантната активност показва по-голяма корелационна 

зависимост с общите полифеноли в сравнение с антоцианините. Това съвпада и с 

нашите данни за CUPRAC тест. 
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Много от полифенолите проявяват антиоксиданти свойства, участвайки 

активно в окислително-редукционните процеси на клетката. Високо спрегнатата 

система в молекулата им и наличието на определени хидроксилни групи, като 3-

хидрокси групата при флавонолите, са смятани за ключови в антиоксидантната им 

активност.  

От получените резултати се наблюдава голяма вариабилност в 

антиоксидантния капацитет за различните екстракти на трите вида Vaccinium при 

прилагането на отделните in vitro методи. Предполага се, че размерът на плодовете, 

дебелината на плодната обвивка, светлинното състояние и други екологични 

фактори могат също да повлияят на антиоксидантния капацитет. Данните 

потвърждават, че полифенолите, намиращи се в екстрактите от боровинки, имат 

способността да действат като антиоксиданти и неутрализатори на свободните 

радикали. Антиоксидантният потенциал на изследваните екстракти е по-малко 

изразен от този на синтетичния BHT (125 μМ) за тестовете FRAP и CUPRAC, и с 

близка ефективност, когато се взема предвид DPPH радикал-улавящата активност.  

5. Проучване инхибиращия потенциал на екстракти от плодове на трите 

изследвани вида Vaccinium и на отделните им компоненти върху 

глюкохидролазните ензими α-амилаза и α-глюкозидаза 

5. 1. Инхибиране активността на слюнчена α-амилаза от тотални екстракти 

на плодове от изследваните видове Vaccinium 

Разграждането на нишестето с участието на ензимите α-амилаза и α-

глюкозидаза се счита за един от основните източници на постпрандиална 

хипергликемия. 

Флавоноидите са най-често срещаните полифеноли и са широко изследвани 

като α-амилазни инхибитори. По отношение наблюденията върху връзка 

структура-активност, хидрогенирането на двойната връзка при флавоноидите 

намалява афинитета към α-амилазата. Увеличаването броя на -OH групите в 

Фигура 16. Корелация между съдържание 

на общи фенолни съединения (mg 

GAE/100 g fw) и антиоксидантна 

активност, измерена по CUPRAC анализ 

(μM TE/g fw). 

Фигура 17. Корелация между съдържание 

на общи мономерни антоцианини (mg 

C3GE/100 g fw) и антиоксидантна 

активност, измерена по CUPRAC анализ 

(μM TE/g fw). 
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пръстен B на флавонолите също слабо понижава афинитета, а гликозилирането го 

усилва (Xiao et al., 2011). 

Определена е степента на инхибиране спрямо слюнчена α-амилаза на 

екстракти от плодове на изследваните видове Vaccinium. За пробите от V. myrtillus, 

IC50 стойностите са в диапазона 20,80 - 194,83 μg GAE/ml, за V. vitis-idaea - 12,80 до 

69,90 μg GAE/ml и за V. uliginosum - 30,68 до 88,15 μg GAE/ml. Получените данни 

са отразени на фигури 18, 19 и 20.  

При съпоставяне на водните екстракти от трите вида Vaccinium, те се 

подреждат по степен на инхибиране на ензима в следния възходящ ред: V. myrtillus 

(IC50=194,83 μg GAE/ml)    V. uliginosum (IC50=77,89 μg GAE/ml)    V. vitis-idaea 

(IC50=34,20 μg GAE/ml). Интересен остава въпросът за изясняването на причините, 

породили различията в степента на потискане на ензимната активност. Най-силен 

инхибиращ ефект проявяват водните проби от червена боровинка (2 пъти по-силен 

от този на синята и 6 пъти - от черната). Това е и екстрактът с най-високо общо 

съдържание на полифеноли. От данните за V. uliginosum може да се предположи, че 

това не е най-определящия елемент, тъй като общите полифеноли в екстракти от 

синя боровинка са в най-малко количество, а е втори по степен на инхибиране на 

ензимната реакция. Ефектът на антоцианините като инхибитори на α-амилазата 

също вероятно е малко надценен. Именно екстрактът от червена боровинка е най-

беден на общи мономерни антоцианини, както и на индивидуалните 

идентифицирани антоцианини. Фенолните киселини също не присъстват в най-

висока концентрация във V. vitis-idaea, с изключение на бензоена киселина. 

Изявено е количеството на флавонола мирицетин, както и на стилбена trans-

ресвератрол. Много е вероятно ключова роля да изпълняват не самите количества 

на отделните компоненти, а тяхната комбинация при определени съотношения с 

възможен потенциращ се ефект. Водният екстракт от плодове на V. myrtillus е 

около 10 пъти по-неефективен в сравнение с органичните екстракти по отношение 

инхибирането на ензима с IC50 стойност - 194,83 μg GAE/ml.  

Екстрактите, получени от плодове на V. myrtillus с помощта на органичен 

разтворител притежават сходни помежду си IC50 стойности (от 20,80 до 25,32 μg 

GAE/ml). Най-добър потенциал за инхибиране на слюнчената α-амилаза показа 

етанолов екстракт, следван от ацетонов и метанолов. При съпоставяне на състава в 

изследваните проби се установи корелационна зависимост между количеството на 

компонентите и степента на инхибиране. Етаноловият екстракт е с най-високо 

съдържание на общи полифеноли - 739,3 mg GAE/100 g fw, от които фенолни 

киселини - 404,5 mg/100 g fw, флавоноли - 12,8 mg/100 g fw, общи мономерни 

антоцианини - 292,9 mg и trans-ресвератрол - 1,3 mg/100 g fw. Тоест за този 

екстракт имаме 1,6 пъти повишено съдържание на общите полифеноли и 2,3 пъти 

по-висока концентрация на общите антоцианини спрямо водния екстракт. Отчита 

се повишение и в количеството на всички компоненти. 
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Фигура 18. Инхибиращ ефект на екстракти от плодове на V. myrtillus върху активността на 

слюнчена α-амилаза.  

Güder et al. (2015) установяват IC50 стойности за екстракти от V. myrtillus 

както следва: за метанолов екстракт - 61,38 μg/ml, за етанолов - 65,52 μg/ml, за 

воден - 96,64 μg/ml и ацетонов 281,53 μg/ml. Получените данни за вида V. myrtillus, 

разпространен в България, показват по-добър потенциал за инхибиране на ензима. 

 
Фигура 19. Инхибиращ ефект на екстракти от плодове на V. vitis-idaea върху активността 

на слюнчена α-амилаза. 

При пробите от плодове на V. vitis-idaea, водната екстракця показва най-

добро извличане на общи антоцианини (23,1 mg C3GE/100 g fw), хлорогенова 

(116,5 mg/100 g fw) и p-кумарова (3,1 mg/100 g fw) киселини, преобладаващите 
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флавоноли рутин (6,2 mg/100 g fw) и мирицетин (32,7 mg/100 g fw), както и trans-

ресвератрол (30,2 mg/100 g fw). Това обуславя водният екстракт от плодове на V. 

vitis-idaea да проявява близка ефективност до тази на органичните екстракти от V. 

myrtillus и около 6 пъти по-силна спрямо водния на този вид. Именно водната 

екстракция е и около 1,5 пъти по-ефективна спрямо метаноловата и 2 пъти - спрямо 

ацетоновата на плодове от червена боровинка.  

Най-добро инхибиране сред екстрактите от червена боровинка показа 

етаноловият екстракт. Трудно може да бъде обяснена подобна тенденция. 

Единственият компонент от идентифицираните, който присъства в най-голямо 

количество именно в тази проба е бензоената киселина. По-високо е количеството 

и на други две фенолни киселини - галова и кафеена при съпоставяне с водния 

екстракт.  

Oboh et al. (2015b) проследяват ефекта на две фенолни киселини - кафеена и 

хлорогенова върху активността на а-амилазата и а-глюкозидазата. Установяват 

инхибиране по дозо-зависим начин. Освен това двете фенолни киселини проявяват 

високи антиоксидантни свойства, като кафеената киселина показва по-добри 

ефекти. Естерификацията на кафеената киселина с хинова киселина намалява 

способността за инхибиране активността на а-амилаза и а-глюкозидаза.  

По отношение екстрактите от плодове на V. uliginosum, отново етаноловият 

демонстрира най-добро инхибиране спрямо слюнчената α-амилаза (Фиг. 20). 

Вторият по ефективност е ацетоновия екстракт. От спектрофотометричните 

анализи, количеството общи полифеноли е по-високо в тези проби. От 

индивидуалните детектирани съединения обаче, в по-висока концентрация са 

отчетени единствено ключовите флавоноли рутин и мирицетин.  

 
Фигура 20. Инхибиращ ефект на екстракти от плодове на V. uliginosum върху активността 

на слюнчена α-амилаза.  



 
 

33  

Водният екстракт от сини боровинки притежава IC50 стойност - 77,89 μg/ml и 

е трети по сила на инхибиране. Освен по-високото общо съдържание на 

полифеноли (1,3 пъти) и общи антоцианини (1,4 пъти), при етаноловия екстракт в 

двойно по-висока концентрация присъства хлорогенова киселина, а от флавонолите 

- рутин и около 1,5 пъти повече мирицетин. Кверцетинът е в по-малко количество.  

Oboh et al. (2015a) установяват за рутин по-висока инхибираща способност 

спрямо кверцетин по отношение на а-амилазата. 

Бихме могли да предположим, че от изключителна важност са както общите 

показатели, количественото и качественото съдържание на отделните съединения, 

така и правилната комбинация от тях в съответните конкретни съотношение, при 

което те биха могли да проявяват ефекти на синергизъм. 

5. 2. Инхибиране активността на α-глюкозидаза  

5. 2. 1. Инхибиране на α-глюкозидазна активност от тотални екстракти 

на плодове от изследваните видове Vaccinium 

Алфа-глюкозидазата e мембранно свързан ензим, лoкализиран в епитела на 

тънките черва, който катализира отцепването на глюкоза от дизахаридите преди 

резорбция. Забавянето в активността на този ензим посредством инхибитори се 

счита за един от най-ефективните подходи за контрол на диабет тип 2. (Chethan et 

al., 2008; Kunyanga et al., 2012).  

Определена е степента на инхибиране спрямо α-глюкозидаза на екстракти от 

плодове на изследваните видове Vaccinium. Получените данни са показани на 

фигури 21, 22 и 23.  

 
Фигура 21. Инхибиращ ефект на екстракти от плодове на V. myrtillus върху активността на 

α-глюкозидаза. 
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Стойностите за воден и етанолов екстракт от V. myrtillus са съпоставими с 

данни за инхибиращата концентрация на други ягодоплодни видове (касис и 

офика) в границите 20-30 μg GAE/ml, посочени от Boath et al. (2012). С по-добър 

инхибиращ потенциал се характеризират проби, получени с помощта на метанолов 

и ацетонов екстрагент. Не беше установена корелационна зависимост между 

степента на инхибиране на ензимната активност и определения състав. Всички 

количествени характеристики, с изключение на кафеена и p-кумарова киселини, са 

в полза за етанолов екстракт, а той е трети по активност. Това от своя страна 

предполага, че този ефект се дължи на разлики в полифенолния състав и вероятно 

се обуславя от наличието на съединения, които могат да присъстват и в минорни 

количества.  

При екстрактите от V. vitis-idaea IC50 стойностите варират в тесни граници 

(Фиг. 22).  

 
Фигура 22. Инхибиращ ефект на екстракти от плодове на V. vitis-idaea върху активността 

на α-глюкозидаза. 

Най-високият потенциал за инхибиране на α-глюкозидазата именно от тези 

екстракти вероятно се дължи до голяма степен на съдържанието на индивидуални 

компоненти от полифенолната смес и още повече на взаимодействие между тях, 

което би могло да предизвика синергизъм. Според спектрофотометричните анализи 

за общи полифеноли и общи мономерни антоцианини, пробите от V. vitis-idaea се 

характеризират с по-лоши количествени показатели в сравнение с V. myrtillus. В 

тях обаче, приоритетно високо присъстват мирицетин, trans-ресвератрол и 

бензоена киселина, когато имаме предвид трите вида боровинки.  

Полученият ацетонов екстракт от сини боровинки е с най-висока обща 

концентрация на полифеноли, последван от етанолов, метанолов и воден екстракт 
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(Фиг. 23). В него най-високо е количеството на галова, хлорогенова киселини, 

както и на флавонолите мирицетин, кверцетин и кемпферол. Инхибиращата 

активност нараства в реда вода   метанол   етанол   ацетон. За пробите от V. 

uliginosum съществува зависимост между количеството фенолни съединения и 

наличието на инхибиращ ефект върху а-глюкозидазата.  

 
Фигура 23. Инхибиращ ефект на екстракти от плодове на V. uliginosum върху активността 

на α-глюкозидаза. 

От получените данни могат да се направят няколко обобщени извода. 

Екстрактите от различните изследвани видове боровинки проявяват по-висок 

инхибиращ потенциал спрямо α-глюкозидаза, отколкото към α-амилаза. При 

изпитванията с α-глюкозидаза, най-силно инхибиране беше отчетено за 

екстрактите от плодове на V. vitis-idaea при всички типове екстрагенти (IC50 - от 

1,17 до 3,20 μg GAE/ml). За пробите от V. myrtillus, IC50 стойностите са в диапазона 

2,47 - 26,61 μg GAE/ml, а за V. uliginosum - от 10,34 до 165,54 μg GAE/ml. 

Компонентите присъстват в много различни комбинации като съотношения по 

между си. Трудно е да се предвидят възможните взаимодействия. Съпоставяйки 

пробите от червена боровинка с останалите два вида, установихме че екстрактите ѝ 

само в 50% от случаите са по-богати на общи полифеноли. Не са водещи в 

съдържанието нито на фенолни киселини, нито на антоцианини (общи и 

индивидуални), а също и по общо количество флавоноли. От фенолните киселини 

отчетливо доминира бензоена киселина, от флавонолите - мирицетин и от 

стилбените - trans-ресвератрол, при това в количества многократно надвишаващи 

тези в другите Vaccinium видове.  
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5. 2. 2. Инхибиране на α-глюкозидазна активност от отделни компоненти 

на полифенолите 

Наличието на различни компоненти в полифенолната смес, открити в 

растителните тъкани, може да обясни наличието на различна степен на инхибиране 

на α-глюкозидазата от растителни екстракти, в това число боровинкови екстракти. 

За да установим на коя група фенолни съединения се дължи основно 

инхибиращия ефект, в изпитването включихме чисти вещества. Първият клас 

тествани фенолни съединения бяха фенолните киселини - галова, хлорогенова, 

кафеена, p-кумарова и бензоена киселина. От проведените от нас експерименти, 

фенолните киселини в концентрации от 2 μg/ml до 1 mg/ml, като индивидуални 

компоненти не доведоха до промяна в активността на изследваната α-глюкозидаза. 

Не е изключено при комбинирането на отделните фенолни киселини да се прояви 

синергичен ефект. Необходими са допълнителни изпитвания с включването им в 

моделна смес, имитираща съотношението на киселините в екстрактите. Едва тогава 

бихме могли да изключим напълно инхибиращия ефект на този клас фенолни 

съединения. 

Друг клас фенолни вещества, които бяха тествани за способността им да 

потиснат активността на ензима α-глюкозидаза, са флавонолите и по-конкретно 

представителите рутин, кверцетин и мирицетин, поради факта, че те присъстват в 

по-висока концентрация в изследваните екстракти. По отношение на рутин в 

концентрации от 2 μg/ml до 60 μg/ml не беше установена способност за 

инхибиране. Поради влошаване на разтворимостта с повишаване на 

концентрацията, не са проведени тествания при по-висока концентрация.  

Инхибиращата активност нараства значително с увеличаване броя на 

хидроксилните групи в пръстен B (при флавоноли: кемпферол             

 мирицетин) (Tadera et al., 2006). Това се потвърждава и от нашите изпитвания с 

флавоноли (Фиг. 24). 

 
     А      Б 

Фигура 24. Инхибиращ ефект на флавоноли: мирицетин (А) и кверцетин (Б) върху 

активността на α-глюкозидаза. 

При тестването с кверцетин, беше отчетена висока степен на инхибиране на 

α-глюкозидазата (Фиг. 24 Б). За този флавонол IC50 = 4,30 μg/ml. Още по-добър 

потенциал по отношение на α-глюкозидазно инхибиране обаче, беше регистрирано 
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за мирицетин - IC50 = 1,60 μg/ml (Фиг. 24 А). Това провокира интереса ни да 

проверим какъв ефект се наблюдава при комбинираното им приложение (Фиг. 25) 

 
Фигура 25. Инхибиращ ефект на комбинация от флавонолите мирицетин и кверцетин в 

две различни съотношения (1/1 и 1/4) върху активността на α-глюкозидаза. 

От комбинираното приложение на двата флавонола при подбраните 

съотношения (мирицетин : кверцетин 1/1 и 1/4) не се наблюдава синергизъм в 

активността. 

Чисти антоцианини като цианидин-3-О-глюкозид хлорид и делфинидин-3-О-

глюкозид хлорид бяха относително неефективни спрямо α-глюкозидазата с IC50   

300 μg/ml. Пречистена антоцианинова фракция (Антоциан
®

) също беше проверена 

за инхибиращо действие, както самостоятелно, така и в комбинация с мирицетин 

при съотношение мирицетин : Антоциан
®
 1/5 (Фиг. 26).  

 
     А      Б 

Фигура 26. Инхибиращ ефект на Антоциан
®

 (А) и комбинация от мирицетин и 

Антоциан
®

 (Б) върху активността на α-глюкозидаза. 

Този път полученият ефект е по-голям от сумата на индивидуалните ефекти. 

Тези реултати предполагат, че антоцианините самостоятелно не са отговорни за 

потискащия ефект спрямо ензима. 

При изпитване с trans-ресвератрол, оказа се че стилбенът е също толкова 

ефективен по отношение инхибирането на ензима, колкото и флавонолите (Фиг. 

27).  
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Фигура 27. Инхибиращ ефект на trans-ресвератрол върху активността на α-глюкозидаза. 

Определената за него IC50 стойност е 3,31 μg/ml, тоест нарежда се втори по 

активност след мирицетин и преди кверцетин (Фиг. 29). Вероятно това обяснява 

факта, че екстрактите от червена боровинка са най-добрите инхибитори. Те са с 

най-високо съдържание на мирицетин и trans-ресвератрол. 

Като контрола при определяне на инхибиращия ефект спрямо α-

глюкозидазна активност сме използвали акарбоза. Влиянието ѝ върху ензима е 

отразено на фигура 28.  

 
Фигура 28. Инхибиращ ефект на акарбоза върху активността на α-глюкозидаза.  

Обобщени данни за 50% инхибиращата концентрация на чисти вещества 

спрямо ензима α-глюкозидаза са представени на фигура 29. 

 
Фигура 29. Инхибиращи концентрации 50% на чисти вещества по отношение на α-

глюкозидаза. 
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Флавонолите мирицетин (IC50 = 1,60 μg/ml) и кверцетин (IC50 = 4,30 μg/ml), 

стилбена trans-ресвератрол (IC50 = 3,31 μg/ml), пречистената антоцианинова 

фракция Антоциан
®

 (IC50 = 16,50 μg/ml), както и екстрактите от плодове на 

изследваните видове Vaccinium са ефективни инхибитори на α-глюкозидазата с IC50 

стойности от 1,17 до 165,54 μg GAE/ml (Фиг. 21, 22 и 23). За сравнение акарбозата, 

която е с доказан α-глюкозидазен инхибиращ ефект и се прилага терапевтично за 

контрол на диабет тип 2, инхибира ензима по дозо-зависим начин до IC50 стойност 

от 1,90 mg/ml (Фиг. 28). Получената стойност е многократно надвишаваща 

посочените от Akkachaiyasit et al. (2010) - 40 μg/ml и Güder et al. (2015) - 87,55 

μg/ml. Тези различия могат да бъдат обяснени с това, че IC50 стойностите на 

инхибиторите съществено зависят от условия като ензимна концентрация, тип 

субстрат, реакционно време, температура и pH. 

6. Компонентен състав на антоцианини след твърдо-фазова екстракция 

на плодове от видовете V. myrtillus и V. vitis-idaea, и изследване 

инхибиращия им потенциал спрямо α-глюкозидаза 

6. 1. Антоцианиново съдържание в твърдо-фазови екстракти от плодове на 

изследваните видове Vaccinium 

Четирите екстракта, на които е определено антоцианиново съдържание, са 

получени от Myrtilli fructus и Vitis-idaeae fructus посредством твърдо-фазова 

екстракция. Количеството антоцианини, изразено в mg еквивалент цианидин-3-О-

глюкозид за 100 g свежи плодове (mg C3GE/100 g fw) е определено по рН-

диференциален метод (Lee et al., 2005), като резултатите са представени на таблица 

12.  

Таблица 12. Количествo общи мономерни антоцианини в твърдо-фазови екстракти  

от плодове на видовете V. myrtillus и V. vitis-idaea, изразено като mg C3GE/100 g fw. 

Данните са представени като средни стойности от три анализа ± SD. 

От получените данни се вижда добро фракциониране, постигнато с помощта 

на Amberlite XAD 7 и получаване на по-концентрирани фракции, богати на 

антоцианини. При съпоставяне на количеството мономерни антоцианини в 

тоталните екстракти (Табл. 9) с това в твърдо-фазовите екстракти (Табл. 12), 

наблюдава се повишение около 3 пъти. 

Компонентният състав на индивидуалните антоцианини след твърдо-фазова 

екстракция на плодовете от видовете V. myrtillus и V. vitis-idaea е даден на таблица 

13. Екстрактите от V. myrtillus са значително по-богати на антоцианини в сравнение 

Вид екстрагент 

Количество общи мономерни антоцианини 

Vaccinium 

myrtillus  

Vaccinium 

vitis-idaea  
 

Вода 437,3 ± 21,8 63,5 ± 3,1  

Метанол 667,7 ± 33,4 59,7 ± 2,9  
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с тези от V. vitis-idaea. Това съвпада с данните както за ндивидуалните, така и за 

общите антоцианини в тоталните екстракти.  

Таблица 13. Антоцианиново съдържание в твърдо-фазови екстракти от видовете  

V. myrtillus и V. vitis-idaea. 

Антоцианини 

(mg/g лиофилизат) 

V. myrtillus V. vitis-idaea 

Вода Метанол Вода Метанол 

Делфинидин-3-

галактозид 
47,4 ± 2,4 36,8 ± 1,7 * * 

Делфинидин-3-

глюкозид 
20,2 ± 0,9 19,9 ± 0,9 * * 

Цианидин-3-

глюкозид 
19,7 ± 0,8 13,7 ± 0,6 1,2 ± 0,1 1,3 ± 0,1 

Малвидин-3-

глюкозид 
39,8 ± 1,9 26,8 ± 1,2 * * 

Данните са представени като средни стойности от три анализа ± SD. 

*Съдържанието на съответните антоцианини е установено в количество под 0,1 mg/g 

лиофилизат. 

От идентифицираните компоненти трите гликозида присъстват в следи в 

екстрактите от V. vitis-idaea. Единствено цианиди-3-глюкозид е количествено 

определен и също присъства в минорни количества (1,2 - 1,3 mg/g лиофилизат). В 

екстрактите от V. myrtillus преобладаващите гликозиди са делфинидин-3-

галактозид (47,4 mg/g лиофилизат) и малвидин-3-глюкозид (39,8 mg/g лиофилизат). 

Последвани са от делфинидин-3-глюкозид и цианидин-3-глюкозид, чието 

количество е около 2 пъти по-малко от това на другите два гликозида - 20,2 и 19,7 

mg/g лиофилизат, съответно. По-добри количества са постигнати при водния 

екстракт. 

6. 2. Инхибиране активността на α-глюкозидаза от екстракти на плодове от 

видовете V. myrtillus и V. vitis-idaea след твърдо-фазова екстракция 

При обогатените на антоцианини фракции, също както и при тоталните 

екстракти, се запазва тенденцията за висок инхибиращ ефект (Фиг. 31) спрямо α-

глюкозидазата и ниско съдържание на антоцианини при пробите от V. vitis-idaea 

(Табл. 12 и 13).  

 
Фигура 30. Инхибиращ ефект на твърдо-фазови екстракти от Myrtilli fructus върху 

активността на α-глюкозидаза. 
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Фигура 31. Инхибиращ ефект на твърдо-фазови екстракти от Vitis-idaeae fructus върху 

активността на α-глюкозидаза. 

Потвърждава се хипотезата, че антоцианините сами по себе си проявяват 

инхибиращо действие, но то е по-изявено при тяхното комбиниране с други 

фенолни съединения, като флавонолите например. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на проведените експериментални изследвания е направен 

фармакогностичен анализ на три видa от род Vaccinium, разпространени в България 

(V. myrtillus, V. vitis-idaea и V. uliginosum). Извършеният сравнителен 

фармакогностичен анализ би помогнал за точното идентифициране и качествения 

контрол на изследваните видове от род Vaccinium, както и да послужи като основа 

за разработване на монографии за стандартизиране на плодове от V. vitis-idaea и V. 

uliginosum. 

Акцентът е насочен към сравнителен анализ на фенолния състав в тотални 

екстракти и в обогатени на антоцианини екстракти (след ТФЕ) от плодове на 

изследваните видове боровинки, и влиянието им върху активността на ензимите α-

амилаза и α-глюкозидаза. 

Определените от нас оптимални условия за екстракция на фенолни 

съединения от плодове на видовете Vaccinium осигуряват получаване на суровина с 

висок добив и чистота. При проведените хроматографски анализи са 

идентифицирани и количествено определени 6 фенолни киселини, 4 антоцианина, 

4 флавонола и стилбена trans-ресвератрол. Сред доминиращите компоненти са 

хлорогенова и галова киселини, делфинидин-3-галактозид, малвидин-3-глюкозид, 

рутин и мирицетин. 

Експериментите показват, че богати на полифеноли екстракти от 

разглежданите видове Vaccinium имат способността да модулират храносмилането 

на скорбяла чрез инхибиране ензимната активност на α-амилаза и α-глюкозидаза in 

vitro, дори при ниска концентрация на полифенолите. Различните екстракти от 

проучваните видове боровинки проявяват по-висок инхибиращ потенциал спрямо 

α-глюкозидаза, отколкото към α-амилаза. Високата степен на инхибиране на 

изследваните ензими от екстракти на червена боровинка се дължи на високото 

съдържание на мирицетин и trans-ресвератрол и не се повлиява съществено от 

количеството на останалите компоненти. 

Ефективни инхибитори на α-глюкозидазата са и отделни компоненти от 

полифенолния състав като: флавонолите мирицетин (IC50 = 1,60 μg/ml) и кверцетин 

(IC50 = 4,30 μg/ml), стилбена trans-ресвератрол (IC50 = 3,31 μg/ml) и пречистена 

антоцианинова фракция Антоциан
®

 (IC50 = 16,50 μg/ml). 

Данните от сравнителния анализ за антиоксидантна активност по три метода 

потвърждават, че полифенолите, намиращи се в екстрактите от боровинки, имат 

способността да действат като антиоксиданти и неутрализатори на свободните 

радикали. 

Получените експериментални резултати ни дават основание да определим 

фенолните съединения от изследваните видове от род Vaccinium като подходящ 

източник за поучаването на функционални храни и хранителни добавки с 

хипогликемичен и антиоксидантен потенциал. 
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ИЗВОДИ 

1. След проведения фармакогностичен анализ, изследваният растителен 

материал от видовете V. myrtillus, V. vitis-idaea и V. uliginosum, 

разпространени в България, отговаря на изискванията на 

стандартизационните документи. При микроскопския анализ са определени 

характерните диагностични белези за трите изследвани вида Vaccinium. 

Установени са едноклетъчни и жлезисти трихоми с многоетажно 

разположени излъчващи клетки, както и аномоцитен тип устица по екзокарп 

единствено при вида V. vitis-idaea. 

2. Оптимизирани са условията за екстракция на общи полифеноли и общи 

мономерни антоцианини от плодове на трите изследвани вида Vaccinium с 

помощта на ултразвук за 20 min при двустепенна процедура и температура 

35˚С ÷ 42˚С. 

3. Установи се най-високо съдържание на хлорогенова и галова киселини, сред 

антоцианините - преобладаващите делфинидин-3-галактозид и малвидин-3-

глюкозид, от флавонолите - рутин и мирицетин, и стилбена trans-

ресвератрол. 

4. Определена е 50% инхибиращата концентрация (IC50) на екстракти от 

плодове на изследваните три вида Vaccinium спрямо α-глюкозидаза от 

Saccharomyces cerevisiae, която е от 1,17 до 165,54 µg GAE/ml. 

5. Определена е 50% инхибиращата концентрация (IC50) на екстракти от 

плодове на изследваните три вида Vaccinium спрямо слюнчена α-амилаза, 

която е от 12,80 до 194,83 µg GAE/ml. 

6. Екстрактите от изследваните видове боровинки проявяват по-висок 

инхибиращ потенциал спрямо α-глюкозидаза, отколкото към слюнчена α-

амилаза. Най-силен инхибиращ потенциал е отчетен за екстракти от плодове 

на V. vitis-idaea по отношение и на двата ензима (α-амилаза и α-

глюкозидаза), което корелира с най-високото съдържание на мирицетин и 

trans-ресвератрол. 

7. Установени са стойности за 50% инхибиращата концентрация (IC50) на чисти 

вещества като мирицетин - 1,60 µg/ml, кверцетин - 4,30 µg/ml, Антоциан
®

 - 

16,50 µg/ml, trans-ресвератрол - 3,31 µg/ml и акарбоза - 1,90 mg/ml спрямо α-

глюкозидаза от Saccharomyces cerevisiae. 

8. Отчетена е най-висока антирадикалова активност за DPPH анализа в 

диапазона от 203,0 до 376,8 µg ТЕ/g fw. За сравнение синтетичният BHT 

показа активност - 354,4 µg ТЕ/g fw. 
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ПРИНОСИ 

1. За първи път е проведен фармакогностичен анализ на плодове от видовете V. 

vitis-idaea и V. uliginosum. 

2. За първи път са предоставени данни за фенолно съдържание в екстракти от 

V. uliginosum, събрани от България. 

3. За първи път е доказано, че комбинацията от мирицетин и кверцетин не 

показва синергичен ефект при инхибиране на α-глюкозидаза, мирицетинът е 

по-ефективен инхибитор от кверцетина. 

4. За първи път е доказано, че високата степен на инхибиране на ензимите α-

глюкозидаза и α-амилаза от водни екстракти на червена боровинка се дължи 

на високото съдържание на мирицетин и trans-ресвератрол и не се повлиява 

съществено от количеството на останалите компоненти. 
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