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УВОД
През последните години интересът към лечебните растения както в целия свят, така и у нас бързо нараства. Той се обуславя както от широкото им
използване като средство за профилактика и лечение на редица заболявания,
така и като източници за създаване на нови и по-ефективни лекарствени продукти. Богатият опит на народната медицина съчетан с методите на съвременната наука, дават възможност за по-задълбочено проучване на състава и
свойствата на съдържащите се в растенията биологично активни вещества.
Лечебното им действие се дължи на химични съединения като алкалоиди,
гликозиди, сапонини, танини, полизахариди, флавоноиди, етерични масла,
липиди, витамини и др.
В България съществува голямо разнообразие на лечебни растителни видове. Едно от най-използваните в народната медицина и обект на фитохимични проучвания е растителното семейство Lamiaceae (Устноцветни).
Включва родове като мента (Mentha L.), мащерка (Thymus L.), маточина
(Melissa L.), босилек (Ocimum L.), лавандула (Lavandula L.), розмарин (Rosmarinus L.) и много др.
Растенията от род Scutellaria L. също принадлежат към сем. Lamiaceae.
Благодарение на съдържащите се в тях биологично активни съединения, растенията от този род се използват при лечение на инфекциозни заболявания,
артериална хипертония, неврогенни смущения и др. Широкоспектърното им
действие се дължи на специфични за род Scutellaria L. флавоноиди и дитерпени. Според монографиите на Световната здравна организация, основните
биологично активни вещества в Scutellaria baicalensis (Байкалски шлемник)
са флавоноидите: байкалин, байкалеин, вогонин и вогонозид. Изучаването на
терапевтичните им свойства е обект на руски, американски, японски и др.
научни институти.
В България интересът към този род е бил насочен главно в изследване
състава на дитерпените и техните ефекти. Към днешна дата, няма данни за
изследвания на български видове от род Scutellaria L. относно състава на
флавоноидите, определящи широкия спектър от биологична активност. Проучванията в тази насока биха довели до разкриването на биологично значими
вещества от българският вид Scutellaria altissima.
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучи съдържанието
на флавоноиди и дитерпени в екстракти от Scutellaria altissima, както и да се
изследва тяхната биологична активност.
За изпълнението на целта са поставени следните задачи:
1.

Събиране и определяне на растителен материал от Scutellaria altissima от
различни флористични райони на България.

2.

Изолиране и идентифициране на дитерпени от надземни части на
Scutellaria altissima

3.

Разработване и валидиране на HPLC метод за количествено определяне
на биологично активни флавоноиди.

4.

Прилагане на разработения метод за установяване и сравняване
флавоноидния състав на екстракти от видове на род Scutellaria L.
разпространени в България.

5.

Изследване на антиоксидантна активност на екстракти от видове на род
Scutellaria L.

6.

Изследване на антимикробна активност на екстракти от Scutellaria
altissima срещу Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus mitis
и Candida albicans.

7.

Изследване на антифидантна активност на изолираните нео-клероданови
дитерпени от Scutellaria altissima срещу Leptinotarsa decemlineata Say.
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МАТЕРИАЛИ
Растителен материал
Фитохимичното проучване е проведено с растителен материал от
Scutellaria altissima, с произход:
 местност Балканец, флористичен район „Средна Стара планина”,
юни 2014 г.;
 местност Бачково, флористичен район „Западни Родопи”, юни 2018 г.,
2019 г.;
 местност Мезек, флористичен район „Тракийска низина”, юни 2018 г.,
2019 г.
1.

При сравнителното изследване на видове от род Scutellaria L. разпространени в България са използвани:
 Scutellaria albida от местност Мезек, флористичен район „Тракийска
низина” и местност Асеновград, флористичен район „Западни Родопи”, юни 2018 г.
 Scutellaria galericulata от района на Първенец, флористичен район
„Тракийска низина”, юни 2018 г.
Реактиви, стандарти и хранителни среди
Използваните реактиви, стандарти и хранителни среди за култивиране са
описани в дисертационния труд с фирма-производител.
2.

Микроорганизми
За изследване на антимикробната активност са използвани по три
клинични изолата от всеки вид: Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis,
Escherichia coli и Candida albicans, изолирани в Микробиологичната
лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив.
3.

Опитни инсекти
За изследване на антифидантната активност са използвани ларви IV стадий на Leptinotarsa decemlineata Say (колорадския бръмбар), с местонахождение с. Първенец, Пловдивско.
4.
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МЕТОДИ
Методи за ботаническо охарактеризиране на събрания растителен
материал от Scutellaria altissima
1.1. Морфологичен анализ
Ботаническата идентичност на Scutellaria altissima е установена, чрез
определяне на характерните за този вид външни морфологични белези. Използван е Определител на растенията в България (Делипавлов и съавт., 2011),
Флора на България (Йорданов и съавт., 1989), както и Флората на Пловдив
(Чешмеджиев и Василев, 2009).
1.2. Микроскопски анализ
Микроскопски са определени диагностични белези, наблюдавани в
прах от надземни части на Scutellaria altissima. За приготвянето на микроскопските препарати е използван разтвор на хлорал хидрат. Определянето е
извършено 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).
1.

Методи за изолиране на биологично активни вещества от S. altissima
2.1. Екстракция на дитерпени
Количество от 540 g изсушен и фино смлян надземен материал от
Scutellaria altissima L. е екстрахиран с 3 L ацетон при стайна температура в
продължение на една седмица. След филтруване разтворителят е изпарен при
ниско налягане и температура не по-висока от 45˚С, при което е получена 8 g
смола. Смолата е разтворена в 100 ml 50% ацетон. Разтворът престоява при
4˚С за 24 h. Филтратът е екстрахиран с хлороформ (4 х 50 ml). Органичният
екстракт е изсушен с безводен Na2SO4, след което разтворителят е отстранен
под вакуум. Като дестилационен остатък е получен горчив, жълто-кафяв
смолообразен продукт, наречен горчива фракция.
2.

2.3. Разделяне и изолиране на дитерпени чрез колонна хроматография
За получаване на дитерпеновите съединения в индивидуално състояние,
сместа е подложена на хроматографско разделяне на колона запълнена с адсорбент силикагел (Merck № 7734, дезактивиран с 10% H2О, 22 g.) с елуираща система метилен хлорид-метанол (от 10:00 до 9.9:0.1).
2.4. Пречистване на изолираните дитерпени
При пречистването на изолираните вещества чрез ПТСХ са използвани
готови плаки – PSC-Fertigplatten KIESELGEL/Pre-Coated PLC Plates SILICA
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GEL, за елуент е използван етилацетат. Процесът се следи на тънкослойна
хроматография с готови плаки – DC Alufolien /Kiesel gel 60 F254, като елуент
са използвани етилацетат и смес от хлороформ и метанол. За проявител е използван 60% разтвор на сярна киселина.
2.5. Екстракция на флавоноиди за HPLC анализ
Количество от 200 mg изсушен и смлян растителен материал е екстрахиран с по 10 ml дестилирана вода, 70% и 96% етилов алкохол и метанол в продължение на 24 h при стайна температура.
2.6. Екстракция на полифеноли
Към 0,5 g изсушен растителен материал се прибавя 40 ml екстрагент
(60% разтвор на ацетон в 0,5% мравчена киселина). Екстракцията се провежда в орбитален шейкър при стайна температура в продължение на 1 h. След
това пробите се центрофугират (6000×g) и супернатантите се използват за
определяне на антиоксидантната активност и анализ на общите полифеноли
и флавоноиди.
2.7. Екстракция на въглехидрати и органични киселини за HPLC анализ
Количество от 1 g изсушен растителен материал се подлага на екстракция с 30 ml 3% мета-фосфорна киселина на водна баня при интензивно разклащане за 1 h при 30°С. След това пробите се центрофугират (6000×g) и супернатантите се използват за HPLC анализ на въглехидрати и органични киселини.
3. Спектрални методи за изследване структурата на получените съединения
3.1. Инфрачервена спектроскопия (IR)
IR-спектрите на получените вещества са измерени в таблетки от KBr на
апарат Perkin-Elmer 1750 FT-IR (Infrared Fourier transform spectrometer) спектрофотометър от 4000 cm-1 до 450 cm-1 при резолюция 4 cm-1 с 9 скана.
3.2. Спектроскопия на ядрено-магнитен резонанс (NMR)
Протонен ядрено-магнитен резонанс (1Н-NMR)
Спектрите са регистрирани на Bruker DRX-250 спектрометър с работна
честота 250.13 MHz. Изследваните вещества са разтворени в 600 μl деутериран хлороформ (CDCl3) с концентрация 0.005 М. За вътрешен стандарт е използван тетраметилсилан (TMS). Химичните отмествания (δН) са изразени в
ppm, а константите на спиново взаимодействие (J) в херци (Hz).
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Въглероден ядрено-магнитен резонанс (13С-NMR)
Спектрите са регистрирани на Bruker DRX-250 спектрометър при работна честота от 62.91 MHz. Изследваните вещества са разтворени в 600 μl деутериран хлороформ (CDCl3) с концентрация 0,05 М, като вътрешен стандарт
е използван тетраметилсилан (TMS). Химичните отмествания (δС) са изразени в ppm.
Аналитични методи
4.1. HPLC метод за анализ на флавоноиди и вербаскозид
За количественото определяне на биологично активните вещества (байкалин, байкалеин, скутеларин, вогонин, вогонозид, лутеолин, кризин и вербаскозид) е използвана HPLC–система Varian ProStar с PDA детектор модел
335 и колона Hitachi C18 AQ (250 mm × 4.6 mm, 5 μm). Подвижната фаза
включва H2O (A) с pH 3.0 и ацетонитрил:метанол 40:60 (B). Използван е градиентен режим от 75А:25В до 10А:90В. Скоростта на потока е 0.9 ml/min,
детекция при 330 nm за вербаскозид, скутеларин и 275 nm за байкалин, байкалеин, вогонин, вогонозид, лутеолин, кризин. Идентификацията на веществата се извършва по времената на задържане на стандартите. Количественото
определяне е извършено по метода на външния стандарт. За обработка на
данните е използван софтуер Star Chromatography Workstation Version 6.30
(build 5).
Валидирането на HPLC метода е извършено по следните параметри:
линейност, граница на откриване (LOD), граница на определяне (LOQ),
точност и прецизност.
4.

4.2. HPLC анализ на въглехидрати и органични киселини
За определянето на въглехидратния състав е използвана хроматографска
система Agilent 1220 (Agilent Technology, САЩ) с бинарна помпа и рефрактометричен детектор. Разделянето е извършено на колона Aminex HPX - 87H
(300 × 7,8 mm, BioRad), с подвижна фаза 4 mM H2SO4, скорост на потока 0,5
ml/min, при температура 25°С. Идентификацията на веществата се извършва
по времената на задържане на стандартите: глюкоза, фруктоза, ксилоза, галактоза, рамноза, захароза и малтоза. Резултатите са изразени като mg/100 g
сухо тегло.
Съдържанието на органични киселини е определено чрез хроматографска система Agilent 1220 (Agilent Technology, САЩ) с бинарна помпа и UVVis детектор. Детекцията е извършена при дължина на вълната 210 nm. За
разделянето на органичните киселини е използвана хроматографска колона
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Agilent TC-C18 (5 µm, 4,6 mm × 250 mm) с подвижна фаза 25 mM фосфатен
(K2HPO4 / H3PO4) буфер (рН 2,4), при скорост на потока 0,8 ml / min. Идентификацията на веществата се извършва по времената на задържане на стандартите: хинова киселина, ябълчена киселина, аскорбинова киселина, шикимова киселина, лимонена киселина, α-кето-глутарова киселина, оксалова киселина и винена киселина. Резултатите са изразени като mg/100 g сухо тегло.
4.3. Количествено определяне на общи полифенолни и флавоноиди
Общото количество полифеноли е определено по метода на Singleton
and Rossi (1965). Резултатите са изчислени спрямо стандартна права, построена с разтвори на галова киселина и се изразяват като милиграми еквивалент
на галова киселина (GAE) в 100 g сух растителен материал (mg GAE/100 g
dw).
Общото съдържание на флавоноиди е колориметрично определeно с реактив AlCl3 по метода на Chang et al., (2002). Резултатите са изчислени спрямо стандартна права на кверцетин дихидрат (10-200 mg/l) и се изразяват като
милиграми еквивалент на кверцетин (QE) на 100 g сух растителен материал
(mg QE/100 g dw). Определянията се извършват на спектрофотометър (CE1020, Cambridge, UK).
4.4. Определяне на антиоксидантна активност
Oxygen Radical Absorbance Capacity – ORAC метод
Използван е методът, разработен от Ou et al., (2001) с някои модификации. Чрез този метод се измерва способността на даден антиоксидант да неутрализира пероксидни радикали. Методът се основава на инхибирането в
спада на флуоресценцията на флуоресцеин при окислението му в присъствие
на антиоксидант. Като генератор на пероксидни радикали се използва термичното разлагане на 2,2-азобис (2-амидинопропан) дихидрохлорид (AAPH).
Резултатите се изразяват в µmol еквиваленти Trolox в грам екстракт. Измерванията се извършват на FLUO star OPTIMA флуориметър (BMG
LABTECH, Offenburg, Germany). Използвани са вълна на възбуждане 485 nm и вълна на излъчване 520 nm.
Hyrdoxyl Radical Averting Capacity – HORAC метод
Методът е разработен от Ou et al., (2002) и измерва комплексообразуващата способност на даден АО в условия на реакция на Fenton, предизвикана от взаимодействие между Co ( II ) и Н2О2. Резултатите се изразяват
в µmol еквиваленти галова киселина в грам екстракт. Измерванията се извършват на FLUOstar OPTIMA флуориметър (BMG LABTECH, Offenburg,
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Germany). Използвани са вълна на възбуждане 485 nm и вълна на излъчване 520 nm.
Електрохимичен метод за определяне на антиоксидантна активност
Определянето на антиоксидантна активност е осъществено по електрохимичен метод (Korotkova et al., 2002). Методиката на експеримента се състои в снемане на волтамперограма на катодна електроредукция на кислорода
с помощта на ”Анализатор АОА” (RU.C.31.113.A N28715), свързан с персонален компютър. Aнтиоксидантната активност на изследваните проби се
оценява по кинетичен критерий K (μmol/l.min), който отразява количеството
на прореагиралите с пробата кислородни форми във времето и се определя по
формулата:
АOA = Kпроба / Kтролокс
Определяне на антимикробна активност
Получаване на растителни екстракти
Изсушени и фино смлени корени (15 g) и надземни части (15 g) от S. altissima са екстрахирани с по 300 ml дeстилирана вода и 70% етанол за 3 h на
магнитна бъркалка при 50°C. След филтруване, остатъчният етанол е изпарен
на ротационен вакуум изпарител при температура 40°С, след което концентрираният екстракт е лиофилизиран. За изпитване на антибактериалната активност са приготвени 10% водни разтвори от лиофилизираните екстракти
със следните работни концентрации: 1000 μg/ml, 2000 μg/ml, 3000 μg/ml, 4000
μg/ml, 6000 μg/ml, 8000 μg/ml и 10000 μg/ml.
5.

Експериментална постановка
Бактериалните култури са посяти върху 5% кръвен агар (BD Колумбия
aгар с 5% дефибринирана овнешка кръв) и Хромагар Кандида (BD
CHROMagarТМ) за Candida albicans, след което са култивирани в термостат
при 37˚С. На 24-ия час са прехвърлени в трипсинов бульон (с мътнина 0,5
McFarland), където след достигане на експоненциален растеж са третирани
със съответните концентрации на изследваните екстракти, указани по-горе.
Като контрола е използвана нетретирана бактериална култура в трипсинов
бульон на съответния щам. На 24-ия и 48-ия час 5 μl от всяка бактериална култура е посята върху 5% кръвен агар или Хромагар Кандида (за Candida albicans) и инкубирана за още 18-24 h при 37˚С. Минималната бактерицидна
концентрация (MBCC) и минималната бактериостатична концентрация
(MBSС) са определени по микробно число според колонии образуващи еди- 11 -

ници - 103, 104, 105. MBSС се приема в броя на микробите по-малко от 105
(104 или 103). MBCC се разглежда, ако не се наблюдава растеж върху култивираната среда, обработена със съответната концентрация на всеки екстракт.
Определяне на антифидантна активност
Антифидантната активност е определена според метода на Lopez-Olguin
et al. (1999) с някои модификации. Опитите са извършени в петриеви стъкла
(15x85 mm), в които се поставят дискове (d=20 mm) от листа на Solanum tuberosum (Картоф). Горната повърхност на дисковете е третирана с 20 μl ацетонов разтвор на изолираните дитерпенови съединения с концентрации 1000,
100, 10 ppm. След изпаряване на разтворителя са получени третираните дискове. Контролните дискове са обработени аналогично само с чист
разтворител (ацетон). При тестването във всяко петриево стъкло са поставени
по 3 третирани, 3 контролни диска и 6 ларви на Leptinotarsa decemlineata Say
(колорадски бръмбар). По време на експеримента ларвите се хранят в продължение на 4-6 h, като едновременно с това са измервани консумираните
зони на третираните дискове (Т) и тези на контролните дискове (К), за да се
изчисли съответното съотношение на хранене. За получаване на сравнителни
резултати е използвано АИ50 съотношение, когато е консумирана 50% от
площта на контролните дискове. Антифидантният индекс (АИ) се изчислява
по формулата:
6.

АИ = [(K – T) / (K+Т)].100% ± #СГ
Статистически анализ на резултатите
Статистическата обработка на резултатите е направена с SPSS (ver.11),
при ниво на значимост α<0.05. Използван е вариационен анализ (ANOVA)
като сравнението между групите е направено с теста на Tukey-Kramer.
Резултатите са представени като средна стойност ± стандартно отклонение
при n=3.
7.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Растителен материал от Scutellaria altissima L. от
различни флористични райони на България
Събрани са надземни части от Scutellaria altissima в период на цъфтеж от
местностите Балканец (Средна Стара планина), Бачково (Западни Родопи),
както и от местността Мезек (Тракийска низина).
Хербариен образец от вида е депозиран (No: 062641) в Хербариумa на
Аграрен университет – Пловдив.

Фигура 1. Scutellaria altissima
Бачково, 03 юни 2018 г.

Фигура 2. Scutellaria altissima
Балканец, 11 юни 2014 г.

Фигура 3. Scutellaria altissima
Мезек, 05 юни 2019 г.
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1.1. Макроскопско определяне на база външни морфологични белези
На фиг. 4 са показани основните морфологични признаци, по които
Scutellaria altissima се отличава от останалите близко родствени видове.
(A)

(Б)

(В)

(Е) „scutellum”

(Г)

(Ж)

(Д)

Фигура 4. Основни морфологични белези на Scutellaria altissima
(A – стъбло; Б – стрък; В – цвят; Г – съцветие; Д – лист; Е – израстък (scutellum); Ж – чашка при формиране на плода)
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Характерен белег за представителите на семейство Lamiaceae (Устноцветни), към което принадлежи род Scutellaria L. е четириръбеста форма на
стъблото (Фиг.4 A), срещуположно листно разположение (Фиг.4 Б), както и
характерното двуустно устройство на чашката и венчето (Фиг.4 В).
Отличителен родствен белег, откъдето произхожда и името „Scutellaria”
е наличието на специфично образувание (израстък) на чашката, наречен scutellum (щит). Израстъкът е по-голям от чашката, плосък (щитовиден), напречно разположен на горната устна (Фиг. 4 Е).
Scutellaria altissima се характеризира с голяма дължина и ширина на
листната петура в сравнение с останалите видове от рода. Наблюдава се и
разлика между формата на стъблените и прицветните листа. При съцветието
листата са ланцетни до елиптични (Фиг. 4 Г), докато стъблените листа са яйцевидни до елиптични, като в основата заоблени, а към върха заострено назъбени, завършващи с късо нокътче (Фиг. 4 Д).
Друг таксономичен белег отличаващ Scutellaria altissima от останалите
видове на рода е характерното оцветяване на цвета – горната венечна устна е
бледосиня, а долната - бяла (Фиг. 4 В, Г).
При формирането на плода, чашката придобива характерната за род Scutellaria форма, поради което тези растения са често срещани в литературата
като „skullcap” (от англ.) и „шлемник” (от рус.), означаващи „кепе” (Фиг. 4
Ж).
Определените макроскопски белези, характерни за този вид са сравнени
със съответните белези описани във Флора на България (Йорданов и съавт.,
1989), Флората на Пловдив (Чешмеджиев и съавт., 2009), Определител на
растенията в България (Делипавлов и съавт., 2011) и Жизнь Растений
(Тахтаджян, 1981), с което е доказана ботаническата идентичност.
1.2. Микроскопско определяне на база диагностични белези
В изследвания прахообразен материал от надземни части на Scutellaria
altissima се наблюдават следните диагностични анатомични белези:
 фрагменти от горен епидермис на лист, изграден от клетки с вълнообразно нагънати клетъчни стени (Фиг. 5 А);
 покривни власинки, които са многоклетъчни, неразклонени. Състоят
се от 4-5 едноредно разположени клетки, които към върха се стесняват
и завършват със заострена връхна клетка (Фиг. 5 Б).
 жлезисти власинки, които са многоклетъчни, изградени от „дръжка“ и
„главичка“. Дръжката на власинката се състои от 3-4 клетки завършващи с излъчваща клетка (Фиг. 5 В);
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 долен епидермис на лист с устица от диацитен тип (Фиг. 5 Г);
 люсповидна жлеза с къса едноклетъчна дръжка и главичка състояща се
от 8 радиално разположени излъчващи клетки (Фиг. 5 Д);
 елементи на проводяща тъкан (Фиг. 5 Е);

А
B
Б

Г
Е

Д
Д

З

Й

И

Ж

Фигура 5. Диагностични белези в прах от Scutellaria altissima
(А – горен епидермис на лист; Б - покривна власинка; В – жлезиста
власинка; Г – устица; Д – люсповидна жлеза; Е – елементи на проводяща
тъкан; Ж – кутикула на чашелистче; З – папилозен епидермис на
венчелистче (страничен изглед); И – папилозен епидермис на венчелистче
(повърхностен изглед); Й – поленови зърна)
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 кутикула на чашелистче (Фиг. 5 Ж);
 фрагменти от венчелистче с папилозен епидермис при страничен изглед (Фиг. 5 З), при повърхностен изглед (Фиг. 5 И);
 сферични поленови зърна с гладка повърхност (Фиг. 5 Й);
В литературата не са открити стандартизационни документи, относно
проведения микроскопски анализ на Scutellaria altissima.
Резултатите от извършения макроскопски и микроскопски анализ биха
послужили за по-точното идентифициране и бъдеща стандартизация на вида
Scutellaria altissima под формата на растителна субстанция (дрога).

2. Изолиране и идентифициране на дитерпени от надземни части
на Scutellaria altissima L.
Дитерпените се съдържат главно в листата и стъблата на растенията.
Пълното им извличане от растителният материал е постигнато, чрез екстрахиране с ацетон и последващо концентриране до получаването на жълтокафяв смолообразен продукт, наречен горчива фракция, поради горчивия
вкус на съдържащите се в него дитерпенови вещества.
Горчивата фракция от ацетоновия извлек на растението, получена след
пречистването на хлорофила и восъците с вода, е подложена на хроматографско разделяне и прекристализация до получаването на чисти вещества.
Процесът на делене и чистотата на събираните фракции е контролиран чрез
тънкослойна хроматография (ТСХ). Разделянето е извършено на стъклена
колона запълнена с адсорбент - силикагел. При елуиране с органични разтворители с постепенно нарастваща полярност – метилен хлорид - метанол (от
10:00 до 9.9:0.1) са разделени три фракции: А (85 mg), В (94 mg) и С (380
mg).
От фракция А след повторно разделяне на хроматографска колона (10g
силикагел, дезактивиран, както е описано по-горе; при елуиране с метилен
хлорид - хексан градиент на разтворителя от 5:5 до 10: 0) се получи съединение 1 (57 mg).
Изолираната като бял прах смес 1 е с температура на топене 142-145°C и
се наблюдава на ТСХ като еднородно петно. За субстанцията не се установи
горчив вкус при органолептичен тест и се наблюдава червено оцветяване на
ТСХ при проявяване със сярна киселина. И двете характеристики не са при-
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същи за нео-клеродановите дитерпени. Червено оцветени продукти се получават при реакция на сярната киселина с широко разпространените в растителния свят стероли. Стеролната природа на полученото съединение 1 се
потвърди и от анализа на спектралните данни.
На фиг. 6 е представен IR – спектър на съединение 1, в който се наблюдават абсорбционни ивици за хидроксилна група при 3375 cm-1 и за C=C
двойни връзки при 1643 cm-1.

Фигура 6. Инфрачервен спектър на β-ситостерол (1)

В 1Н-NMR спектъра (фиг. 7) се наблюдават сигнали за шест метилови
групи: два синглета, един от които е двоен с интензитет за протон и половина, при δH 0.69 (1.5Н s, CН3-28) и 1.01 (3Н s, CН3-29); три дублета при δH 0.81
(3H d, J = 6.5 Hz, CН3-27), 0.82 (3H d, J = 6.5 Hz, CН3-26) и 0.92 (3H d, J = 6.3
Hz, CН3-19) и един триплет при δH 0.85 (3H t, J = 7.0 Hz, CН3-24). Широкият
синглет при δН 3.52 (1Н, brs, Н-3) е характерен за Н-атом при въглерод свързан с хидроксилна група. Съответно във 13С-NMR спектъра, сигнала за въглеродния атом С-3 лесно се открива в свободното от други химични резонанси
магнитно поле при δС 71.8 (фигура 8).
Отместеният в слабото поле на 1Н-NMR спектъра сигнал при δН 5.35 (1Н
brs, Н-5) е отнесен за олефинов протон. Олефиновата двойна връзка в молекулата на стерола, се потвърждава и от сигналите във 13С-NMR спектъра при
δС 140.8 (С-5) и 121.7 (С-6).
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Фигура 7. Част от 1Н-NMR спектър на β-ситостерол (1)
с разширени участъци

Фигура 8. 13С-NMR спектър на β-ситостерол (1)

След анализа на спектралните данни структурата на съединение 1 е отнесена за β-ситостерол, което е в съгласие с литературните стойности докладвани от Habib et al., (2007). Спектралните данни на 1Н- и 13С-ЯМР сигналите са представени в Приложение 2 на Дисертационния труд.
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Фракция В бе подложена на препаративна тънкослойна хроматография
(ПТСХ). Като елуент са използвани смес от разтворители метилен хлорид метанол в съотношение 98:2. На ТСХ получената фракция показва четири
хомогенни петна. След хроматографско разделяне и прекристализация с ацетон са получени чистите съединения: 2 (35 mg), 3 (13,5 mg), 4 (8 mg) и 5 (17,3
mg).
На фиг. 9 и фиг. 10 са представени IR - спектри на съединения 2 – 5, които показват характерни абсорбционни ивици в областта 3054-3050 cm-1, отнасящи се за наличието на оксиран и ацетатни групи в областта 1735-1712 и
1269-1250 cm-1, но липсват ивици за наличие на лактон или фуран.

Фигура 9. Инфрачервен спектър на скутекиприн (2)

Фигура 10. Инфрачервен спектър на скутекипрол А (5)
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Спектъра на съединение 2 показва в допълнение ивици за (Е) -2-метил2-бутеноилов естер (1710 и 1650 cm-1), съединения 3 и 4 за винилов етер в
областта 3015 и 1618 cm-1 и хидроксилна група за съединение 5, която абсорбира в областта 3422 cm -1.
Интерпретацията на 1Н и 13С NMR спектри на съединения 2 и 5 показват
наличие на хексахидрофурофуранова система. Характерните сигнали в 13С
NMR спектър са за С-16, който резонира при δС 108.2, за С-15 при δС 68.3 и за
С-13 при δС 41.8 (фиг.11).

Фигура. 11. 13С NMR спектър на скутекиприн (2)

Съответно в 1Н NMR спектъра характерни сигнали за тази пръстенна
система се наблюдават за Н-13, който се явява като мултиплет при δH 2.85
(фиг.12 а), за метиленовите протони H2-15, които резонират като мултиплет
при δH 3.88 (фиг.12 б) и резонансния сигнал на Н-16, който се явява в слабото
поле като дублет при δH 5,64 (фиг.12 в), докато структурите 3 и 4 притежават
тетрахидрофурофуранова система, в която сигналите за двойна връзка между
С-14 и С-15 се явяват като триплети при δH 4.80 и 6.45. Спектърът на съединение 3 показва също така наличие на сигнал за метокси, вместо ацетокси
група при 3.50 s, 3Н, ОMe-19β.
1
Н NMR спектрите на съединения 2-5 показват сигнали от общите
структурни характеристики на декалинов пръстен на нео-клероданова структура. Характерните сигнали са за метиловите протони Н3-17, които резонират
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като дублет при δH 0.90, както и един синглет отнесен за метиловите протони
Н3-20 при δH 1.16 (0.90 d, ЗН, J17, 8= 7.0 Hz, Me-17 и 1.16 s, 3Н, Ме-20 ).
Наблюдава се наличие на характерните резонансни сигнали за двата протона
Н2-18 от 4α,18-оксиранов пръстен, явяващи се като дублети при δH 2.43 и 3.01
(HA-18 2,43 d и HB-18 3,01 d, J = 4,4 Hz) и за една ацетатна група – сигнал с интензитет за 3H при H 1.80 s (фиг.13). Съответно в 13С NMR спектъра резонансните сигнали за въглеродните атоми в ацетатната група се наблюдават
при C 170.0, отнесени за въглерода от карбонилната група и при C 21.0
за въглерода от метиловата група (фиг. 11).

a)

б)

в)

Фигура. 12. Части от 1Н NMR спектър на скутекиприн (2)
с разширени участъци
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Фигура 13. 1Н NMR спектър на скутекиприн (2)

На базата на физични константи (т.т., Rf- стойности), IR, 1Н NMR,13С
NMR спектрални данни и сравнение с литературни данни, съединенията 2-5
са идентифицирани като скутекиприн (Bruno et al., 1993), скуполин H (De la
Torre et al., 1997), клеродин (Cole et al., 1991; Yun-Lian et al.,1989) и скутекипрол А (Bruno et al., 1996). До този момент скутекиприн е получаван само
в аморфно състояние с определена температура на топене 65-70°C (Bruno et
al., 1993). В настоящото изследване скутекиприн е получен в кристално състояние с определена температура на топене 145-148°C на апарат Stuart
SMP10.
Последната, най-полярна фракция C е екстрахирана с хлороформ – метанол (99:1), в резултат на което е изолирано съединение 6 (380 mg).
В IR - спектъра на съединение 6 се наблюдава широка абсорбционна
ивица в областта 3456 cm-1, което показва наличието на няколко хидроксилни
групи. Също така се наблюдават ивици при 1713 и 1627 cm-1 за α, β - ненаситена ацилна група и съответно за винилов етер. На базата на 1Н NMR и 13С
NMR спектрални данни, съединение 6 е идентифициран като глобуларин, известен също така под името скутелариозид. Данните са в съгласие с литературата (Faure et al., 1987; Chaudhuri et al., 1980). Глобуларинът е широко разпространен в растенията от род Scutellaria, които съдържат иридоидни гликозиди, но изолирани за първи път от вида Scutellaria altissima.
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След проведеното изследване на Scutellaria altissima (местност Балканец) за наличие на дитерпени, чрез хроматографско разделяне и прекристализация са изолирани в чист вид и структурно охарактеризирани четири неоклероданови дитерпена: скутекиприн (2), скуполин Н (3), клеродин (4) и скутекипрол А (5), в допълнение с фитостерола- β-ситостерол (1) и един гликозидно свързан иридоид-глобуларин (6) (Фиг. 14).
Всичките шест съединения са установени за първи път във вида
Scutellaria altissima.
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Фигура 14. Структура на изолираните съединения от Scutellaria altissima

* IR, 1Н NMR и 13С NMR спектралните данни на всички изолирани съединения са представени в Приложение 2 на Дисертационния труд.
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3. Разработване и валидиране на HPLC метод за определяне на
биологично активни флавоноиди в екстракти
от Scutеllaria altissima L.
По литературни данни обратнофазовите колони С18 (reversed phase
columns C18) са едни от най-използваните при разделяне на полифенолни съединения (Kosakowska et al., 2016 Wilczańska-Barska et al., 2011) в комбинация с подвижни фази съдържащи вода и ацетонитрил, вода и метанол или вода/ацетонитрил/метанол и различни стойности на рН на средата (Gao et al.,
2008). Кatsarova et al., (2017) определят полифенолни съединения в растителни дроги и комбинирани екстракти (Кatsarova et al., 2017), въз основа на което е разработен този метод.
В търсене на подходящи условия за максимално добро разделяне на
флавоноидите (скутеларин, байкалин, байкалеин, вогонин, вогонозид, лутеолин, кризин) и вербаскозид при настоящия експеримент са използвани колоните Hitachi C18 AQ (250 mm × 4,6 mm, 5 μm) и Microsorb-MV C18 column
(150×4,6 mm, 5 μm) и фазите: вода и ацетонитрил и вода/ацетонитрил/метанол в различни градиентни режими. За получаване на
симетрични пикове е варирано съотношението между ацетонитрил и метанол
в органичната фаза, както и стойностите на рН на водната фаза от 3,0; 3,5 и
3,8. Най-добри резултати са постигнати при използване на колона Hitachi C18
AQ (250 mm × 4.6 mm, 5 μm), подвижна фаза съдържаща вода с рН 3 (А) и
органична фаза 40 ацетонитрил /60 метанол (В) в следния градиентен режим:
0-25 min 75А/25В – 10А/90В; 25-27 min - 10А/90В; 27-30 min 10А/90В 75А/25В. Записът на хроматограмата от 0 до 15 min е направен при 330 nm, а
от 15 до 30 min на 275 nm - дължини на вълните, при които веществата имат
съответно максимална абсорбция (фиг.15).
Байкалин

OH

O

OH

O

OH

OH

HO

HO

O

OH

O

OH

OH
O

O

O

O
HO
OH

HO
OH

O

- 25 -

O

OH

OH

O

OH

OH
HO

HO

O

O

OH
OCH3
O

O
OH

O

HO
OH

O

OCH3
HO

HO

O

O

HO
OH

O

OH

O

mAU

Вербаскозид

60
HO

50
OH

O

218.04

O

329.79

40

30
20

10
0
25
0

300

350

nm

Фигура 15. Абсорбционни спектри на анализираните вещества

Гликозидите скутеларин, байкалин и вогонозид са по-полярни съединения от агликоните байкалеин, вогонин и кризин, на което се дължи пократкото им време на задържане при посочените условия на метода. Вербаскозидът се задържа за още по-кратко време в сравнение с тях поради специфичната си структура на кафеоил-фенилетаноид-гликозид. На фиг. 16 е представена хроматограма на моделна смес с концентрация на веществата
10 µg/ml.
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Фигура 16. Хроматограма на моделна смес от вербаскозид-1 и
флавоноидите: скутеларин-2, байкалин-3, лутеолин-4, вогонозид-5,
байкалеин-6, вогонин-7, кризин-8

Процедурата по валидиране на HPLC метода включва определянето на
следните параметри: линейност, LOD, LOQ, точност и прецизност.
Aнализирани са три серии стандартни разтвори на чистите вещества при
посочените условия и е установено, че в избраните концентрационни
интервали съществува линейна зависимост между концентрация (х) и площ
(у) на хроматографския пик (r2 = 0,9924 ÷ 0,9985) (тaблица 1, колона 3). Това
показва, че посоченият метод може да се използва за количествено
определяне на изследваните вещества. Регресионните уравнения на
стандартните им прави, корелационен коефициент (r2) и LOD и LOQ са
посочени в табл. 1.
Таблица 1. Параметри за валидиране на HPLC метода
Вещество

Концентрации
(µg/ml)

λ (nm)
S1

S2

S3

S4

S5

S6

15
15
15
15
15

20
20
20
20
20

25
25
25
25
25

RT
(min)

Регресионни
уравнения

r2

11,81
13,98
17,52
19,41
20,16

y═2,9511e+005x
y═1,0303e+006x
y═6,4478e+005x
y═4,8185e+005x
y═9,7821e+005x

0,9937
0,9924
0,9938
0,9984
0,9955

LOD LOQ
(µg/ml) (µg/ml)

Вербаскозид
Скутеларин
Байкалин
Лутеолин
Вогонозид

330
330
275
275
275

2
2
2
2
2

5
5
5
5
5

10
10
10
10
10

0,229
0,088
0,102
0,133
0,079

0,735
0,281
0,368
0,409
0,269

Байкалеин

275

2

5

10 15 20 25 21,90 y═1,0883e+006x 0,9974 0,096

0,284

Вогонин
Кризин

275
275

2
2

5
5

10 15 20 25 24,76 y═1,4736e+006x 0,9985 0,067
10 15 20 25 25,26 y═1,0024e+006x 0,9963 0,084

0,210
0,278
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Проведен е експеримент за надеждност на метода чрез определяне на
възпроизводимостта на резултатите. За целта са анализирани по три проби с
позната концентрация за всяко от веществата. Резултатите са осреднени от
пет измервания на една и съща проба. По първия експеримент е постигната
възпроизводимост в граници от 96,6% до 102,7% (Ва). Добра е възпроизводимостта в границите 96,5%-103,2% (Bб) и при натоварената проба с концентрация от 12 μg/ml за вербаскозид, скутеларин, байкалин, лутеолин, вогонозид, байкалеин, вогонин и кризин при втория експеримент. Това подчертава прецизността на метода (Huber, 1998). Коефициентите на вариация между
3,78% и 7,78% са показатели за точността на разработения метод. Данните са
дадени в табл. 2.
Таблица 2. Параметри за точност и прецизност на HPLC метода
Параметри
Вещество
RSD(%)
Вербаскозид
Скутеларин
Байкалин
Лутеолин
Вогонозид
Байкалеин
Вогонин
Кризин

7,78
7,01
6,76
3,78
3,85
7,39
5,96
6,13

Реална
конц.,
(µg/ml)
4 12 22
4 12 22
4 12 22
4 12 22
4 12 22
4 12 22
4 12 22
4 12 22

Намерена
концентрация
(µg/ml)
4,05 11,52 21,90
3,87 12,32 21,79
4,11 11,76 21,97
3,86 11,87 21,66
3,97 11,76 22,29
4,09 11,82 22,34
3,97 11,94 21,70
3,94 11,99 22,06

Ва,
(%±0,1)

Вб,
(%±0,1)

101,3 96,1 99,5
96,8 102,7 99,0
99,9 98,0 100,1
96,6 98,9 98,5
99,3 98,0 101,3
102,4 98,5 101,5
99,3 99,5 98,6
98,6 99,9 100,2

97,0
101,7
98,3
99,2
103,2
102,3
99,0
96,5

Чрез анализиране на резултатите от табл. 1 и 2 може да се заключи, че
разработеният метод е точен, прецизен и достатъчно чувствителен за едновременно определяне на осемте анализирани вещества в сухи екстракти, растителен материал и хранителни добавки.
Редица авторски колективи са изследвали флавоноидния състав на различни видове от род Scutellaria и са доказали присъствието на байкалин, байкалеин, скутеларин и кризин в диворастяща Scutellaria galericulata
(Kosakowska et al., 2016), байкалин, байкалеин и вогонин в тинктури, получени от Scutellaria lateriflora и Scutellaria baicalensis (Gao et al., 2008), както и
байкалин и вогонозид в коренови култури от Scutellaria barbata (WilczańskaBarska et al., 2011). Grzegorczyk-Karolak et al. са определили освен характерните за този род байкалин и вогонозид също лутеолин и вербаскозид в калусни култури от Scutellaria altissima (Grzegorczyk-Karolak et al. 2013; 2015).
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Приложение на разработения метод
Разработеният метод е приложен за количествено определяне на скутеларин, байкалин, байкалеин, вогонин, вогонозид, лутеолин, кризин и вербаскозид в екстракти от Scutellaria altissima. За целта са приготвени воден, метанолов и етанолови екстракти от сух растителен материал. Получените от нас
резултати показват, че те съдържат характерните за род Scutellaria L. скутеларин, байкалин, байкалеин, а също и вогонин, вогонозид, кризин и вербаскозид. Хроматограмите на воден и метанолов екстракт са показани на фиг.17.

а)

б)

Фигура 17. Хроматограма на воден (а) и метанолов (б) екстракт на S. altissima
вербаскозид-1, скутеларин-2, байкалин-3, лутеолин-4, вогонозид-5,
байкалеин-6, вогонин-7, кризин-8

При избраните условия на работа 70% етанол екстрахира в най-голяма
степен байкалин, байкалеин, скутеларин и вогонозид, съответно 31250±291,
288±11, 4131±29 и 2827±102 μg/g. Получените количества са двукратно повече в сравнение с екстракцията с метанол и шесткратно повече от екстракцията с вода (табл.3). От друга страна метанолът екстрахира и вербаскозид,
вогонин и кризин, но в количества по-малки от границата на определяне на
метода. Това е предпоставка за провеждане на експерименти за оптимизиране на условията на екстракция, при които да се увеличи извлеченото количество.
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Таблица 3. Количества скутеларин, байкалин, байкалеин, вогонин, вогонозид, лутеолин, кризин и вербаскозид, определени в µg/g в сух растителен материал ± SD
(n=3)
Вещество μg/g
Вербаскозид
Скутеларин
Байкалин
Лутеолин
Вогонозид
Байкалеин
Вогонин
Кризин

Екстрагент
H2O
687±53
2469±127
497±26
144±9
-

70% EtOH
4131±29
31250±291
2827±102
288±11
-

96% EtOH
590±33
5992±203
1412±61
82±5
-

MeOH
следи
2165±98
17230±342
2210±95
85±5
следи
следи

*Данните са представени като средни стойности от три измервания ± SD.

В достъпната литература са намерени данни за флавоноидния състав на
Scutellaria altissima единствено в екстракти от калусни култури, като установените количества байкалин и вогонозид са съизмерими с получените от нас
(Grzegorczyk-Karolak et al. 2013; 2015).
Предложеният HPLC метод показва добро разделяне на веществата и е
достатъчно чувствителен, точен и прецизен, което позволява да се използва
за едновременно определяне на биологично активни вещества в растителни
субстанции, екстракти и фитопрепарати получени от видове на род
Scutellaria L. Това е първото изследване в България върху флавоноидния състав на Scutellaria altissima, което предполага продължаване на експериментите за установяване състава и сравняване на количествата от изследваните съединения и в другите видове от род Scutellaria, които се срещат на територията на страната.
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4. Сравнителен хроматографски анализ на екстракти от видове на
род Scutellaria L. разпространени в България
Качествата на лечебните растения се определят от съдържащите се в тях
биологично активни вещества. Синтезирането и натрупването им зависи както от самия растителен вид, така и от особеностите на географските и климатични условия (Havsteen, 2002). Установено е, че видове от един и същи род
имат хемотаксономична връзка, т.е. синтезират еднакви или с подобна структура вещества (Nicotra et al., 2010). Например, както при много от вече изследваните и с доказани терапевтични свойства видове на род Scutellaria се
наблюдава сходен фитохимичен профил (Cole et al., 2007; 2008; Islam et al.,
2011). Проучванията показват, че фармакологичното действие на растенията
от този род се дължи главно на синтезираните от тях фенолни съединения
(Shang et al. 2010; Tungmunnithum et al. 2018).
Съобразно тези данни и предвид липсата на информация относно флавоноидния състав на растенията от род Scutellaria L. растящи в България,
разработеният и валидиран от нас HPLC метод е приложен за установяване и
сравняване на техния състав.
В настоящото изследване са подбрани три вида от род Scutellaria растящи в Южна България, а именно Scutellaria altissima от местностите Мезек и
Бачково, Scutellaria albida – Мезек и Асеновград, както и Scutellaria
galericulata от района на Първенец.
4.1. Количества биологично активни флавоноиди в екстракти от
S. altissima, S. albida и S. galericulata
При проведения хроматографски анализ по отношение съдържанието на
отделните флавоноидни съединения се установи, че и трите изследвани вида
Scutellaria съдържат характерните и значими за този растителен род флавоноиди. Количествата индивидуални флавоноиди в изследваните видове,
екстрахирани с различни разтворители са представени на фиг. 18.
И в трите вида Scutellaria гликозидите байкалин, скутеларин и вогонозид са в най-голямо количество, като най-добра екстракция е постигната
със 70% етанол. Най-високите стойности за скутеларин са отчетени в растителните биомаси на S. albida (Mезек) (4350 µg/g) и S. altissima (Мезек) (4219
µg/g), следвано от това в S. altissima (Бачково) (3263 µg/g) и S. dlbida (Aсеновград) (3075 µg/g). Байкалин е детектиран в четири от петте изследвани
проби, като количеството му варира в много широки граници от 363-605 µg/g
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в S. albida (Mезек) и S. albida (Aсеновград) до 23125-31250 µg/g в S.
galericulata (Първенец) и S. altissima (Мезек). Вогонозид се съдържа във
всички изследвани видове Scutellaria от 419 до 2827 µg/g, както и малки количества от неговия агликон вогонин, с изключение на S. altissima (Бачково).
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Фигура 18. Количества биологично активни вещества в екстракти от
S. altissima (Мезек и Бачково), S. albida (Мезек и Асеновград),
S. galericulata (Първенец)
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S. galericulata съдържа най-голямо количество от агликона байкалеин - 1047
µg/g. Значително по-малко - 288 µg/g е съдържанието му в S. altissima, докато
в S. albida той не се детектира. Тя обаче синтезира друг агликон – лутеолин
(около 120 µg/g). Въпреки, че по литературни данни в растенията от този род
се съдържа кризин, при нашия експеримент той е детектиран единствено в
екстрактите от S. аltissima (Бачково). В метаноловите екстракти и от трите
изследвани вида се детектира и кафеоил фенилетаноид гликозида – вербаскозид. Освен в метаноловия, където съдържанието му е 636 µg/g, той е намерен
и в етаноловите екстракти от S. аlbida.
Получените от нас количества байкалин в надземните части на S.
altissima (Mезек) и S. galericulata (Първенец) са по-високи от тези установени
от други автори за съотвените растителни видове. Zgòrka (2006) съобщава за
два пъти по-ниско съдържание на байкалин (11300 µg/g) в S.galericulata и сто
пъти по-ниско (295 µg/g) в S. altissima, в сравнение с регистрираните от нас.
Интересен факт е, че ние регистрираме 31250 µg/g байкалин в надземните
части на S. altissima (Mезек), докато Grzegorczyk-Karolak et al. (2015) намират
22570 µg/g в корените и само 270 µg/g в стръковете на S. altissima. Въпреки,
че по литературни данни байкалин е основно концентриран в корените на
растенията от род Scutellaria, при нашия експеримент той е установен и в
надземните части на изследваните видове. Подобни резултати се съобщават и
от Makino et al. (2008), които количествено сравняват съдържанието на байкалин в корени, стъбла и листа от S. baicalensis и S. lateriflora. Те установяват
по-голямо съдържание на байкалин в листата и стъблата на S. lateriflora, отколкото в корена, докато съдържанието му в S. baicalensis е изцяло концентрирано в корените на растението. Скутеларин, който е един от основните хемотаксономични маркери за растенията от род Scutellaria и предимно характерен за надземните им части (Chirikova et al., 2010a; Islam et al., 2011; Wang
et al., 2018) е детектиран във всички изследвани от нас видове независимо от
тяхното местообитание. В растителния материал на S. albida и от двете местности, освен значителни количества скутеларин откриваме и кафеоил фенилетаноид гликозида – вербаскозид, който е идентифициран също и от
Bardakci et al. (2019) в S. albida ssp. albida, разпространена във флората на
Турция.
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4.2. Количества въглехидрати и органични киселини в надземни
части от S. altissima, S. albida и S. galericulata
За получаване на по-пълен фитохимичен профил на трите изследвани
вида Scutellaria, наред с определяне на съдържащите се в тях количества вторични метаболити е направено и сравнително изследване на някои първични
метаболити, като органични киселини и въглехидрати.
Чрез HPLC анализ е определено съдържанието на някои монозахариди,
дизахариди и органични киселини в надземни части от S. albida, S. altissima и
S. galericulata. В таблица 4 са представени резултати за съдържанието на
фруктоза, глюкоза, галактоза, рамноза, ксилоза, захароза, малтоза, а в таблица 5 на хинова, ябълчена, аскорбинова, лимонена, α-кетоглутарова, янтарна,
оксалова и винена киселина.
Общото количеството въглехидрати в изследваните видове варира от
3548,7 mg/100 g dw за S. galericulata (Първенец) до 8290,8 mg/100 g dw за S.
albida от местност Mезек. От монозахаридния състав преобладаващи за изследваните видове Scutellaria са глюкоза, следвана от галактоза и фруктоза, с
най-високи стойности съответно за S. albida (Асеновград) (2319,7 mg/100 g
dw), S. altissima (Бачково) (2238 mg/100 g dw) и S. albida (Mезек) (2160,5
mg/100 g dw). От състава на дизахаридите в по-голямо количество се съдържа захароза, която е доминираща в състава на S. galericulata, докато найвисоко съдържание на малтоза (806,5 mg/100 g dw) е установено в растителната биомаса на S. altissima (Мезек).
По отношение съдържанието на органични киселини в трите изследвани
вида Scutellaria значително по-високо количество от тях са установени в надземните части на S. albida (Aсеновград) (12900,6 mg/100 g dw), където са регистрирани и най-високи концентрации на хинова, янтарна, ябълчена, оксалова и α-кетоглутарова киселина. В състава на видовете S. albida и S. altissima от местност Мезек преобладава янтарна киселина. Най-високо съдържание на аскорбинова и винена киселина е отчетено за Scutellaria altissima
(Бачково), а на лимонена киселина – за Scutellaria altissima (Мезек), която е
преобладаваща и сред състава на киселините в S. galericulata.
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Таблица 4. Съдържание на въглехидрати в надземни части от S. albida, S. altissima, S. galericulata
Въглехидрати, mg/100 g dw
Scutellaria spp.

Фруктоза

Глюкоза

Галактоза

Рамноза

Ксилоза

Захароза

Малтоза

Общо

S. albida (Aсеновград)

1584,5c±118,5

2319,7b±213,7

1150,8b±91,1

152,5b±9,3

1012,5d±93,3

1240,1d±94,1

337,3a±13,7

7797,4

S. albida (Mезек)

2160,5d±173,1 2306,8b±203,7

1137,2b±83,7

203,2c±12,3 1264,7d±106,5

873,7bc±77,4

344,6a±24,5

8290,8

S. altissima (Бачково)

1095,1b±89,5

2206,4b±190,6 2238,0c±183,8 254,9d±15,5

624,6c±52,5

756,9b±56,9

546,9b±34,7

7722,8

S. altissima (Мезек)

1297,0b±109,7

2148,7b±190,8

1035,4b±73,5

127,7a±6,7

256,7b±18,7

590,8a±29,1

806,5c±50,6

6262,8

507,5a±35,8

901,4a±65,1

384,3a±25,4

157,9b±8,5

120,7a±8,1

1018,8cd±90,9

458,1b±27,8

3548,7

S.galericulata(Първенец)

*Данните са представени като средни стойности от три измервания ± SD.

Таблица 5. Съдържание на органични киселини в надземни части от S. albida, S. altissima, S. galericulata
Scutellaria spp.

Хинова киселина

Ябълчена
киселина

Аскорбинова
киселина

Киселини, mg/100g dw
αЛимонена
Янтарна кикетоглутарова
киселина
селина
киселина

S.albida
93,7b±5,3
267,3a±25,5
6421,8d±340,2 538,9b±26,6
(Aсеновград)
S.albida
413,4b±28,6 112,4a±17,0
60,7a±3,3
621,3b±46,1
(Mезек)
S altissima
1724,4c±120,3 113,8a±12,0 148,9c±10,9
615,9b±28,6
(Бачково)
S. altissima
222,4a±21,7 120,7a±10,5 106,4b±11,5 1029,1c±57,1
(Мезек)
S.galericulata
203,1a±20,6 115,3a±11,8
91,1b±6,4
608,5b±53,7
(Първенец)
*Данните са представени като средни стойности от три измервания ± SD.
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Оксалова
киселина

Винена
киселина

Общо

-

12900,6

259,8c±18,3

4823,2e±124,8 495,9e±10,4

100,1a±9,9

1803,7c±114,1

67,9±3,7

22,6b±1,7

3220,1

152,2b±13,9

929,3b±35,9

332,1b±8,2

113,2c±6,0

4129,8

86,4a±8,7

2538,5d±152,8

19,5b±1,6

25,4b±2,7

4148,4

132,1b±8,9

294,5a±27,6

8,9a±0,2

9,8a±0,7

1463,3

В достъпната научна литература са открити единствено данни за съдържанието на въглехидрати и органични киселини в S. baicalensis. При
проведено от Chirikova et al. (2010b) фармакогностично изследване на надземни части от S. baicalensis, установяват общо съдържание на органични
киселини (винена, лимонена, ябълчена, янтарна и фумарова киселина) в
свободна и свързана форма - 12,58%, което е в съответствие с получените
от нас количества за S. albida (Aсеновград). Също така определят и близки
до получените от нас стойности за въглехидратно съдържание в надземни
части на S. albida от местност Mезек, като докладват за общо съдържание
от 10,79% на въглехидратни компоненти съставлявани от глюкоза, галактоза и захароза (Chirikova et al., 2010b). Olennikov et al. (2008) също установяват високо съдържание на галактоза, арабиноза и глюкоза в състава на
водно-екстрахируеми полизахариди, изолирани от надземните части на S.
baicalensis.
Освен, че играят централна роля в първичния метаболизъм, моно- и
дизахаридите оказват съществено влияние и върху вторичните метаболитни процеси (Wang et al., 2007; Khan et al., 2018). Park et al. (2016) изследват
влиянието на различни въглехидрати (захароза, фруктоза, глюкоза, галактоза, сорбитол, манитол и малтоза) върху синтеза на основните биоактивни
флавони в коренови култури от S. baicalensis и доказват, че 150 mM захароза увеличава продукцията на байкалеин, монозахаридът фруктоза предизвиква най-голямо натрупване на байкалин, а галактоза – на вогонин
(Park et al., 2016). Това от своя страна обяснява и преобладаващато им количество във въглехидратния състав на изследваните от нас видове Scutellaria.
В резултат на извършените анализи можем да заключим, че за първи
път са установени данни за състава и количеството на някои първични и
вторични метаболити в S. albida, S. altissima и S. galericulata, разпространени в България. Географските и климатични особености на района, в който растат неминуемо оказва влияние върху синтеза на биологично активни
вещества. Макар и в различно съотношение е важно да се отбележи, че биоактивните флавоноиди скутеларин, байкалин, байкалеин, вогонин, вогонозид и вербаскозид, отговорни за терапевтичното действие на Scutellaria
baicalensis (Байкалски шлемник) и Scutellaria lateriflora (Американски
шлемник) са установени за първи път и във видове от род Scutellaria, растящи в България.

5. Сравнителен анализ на полифенолно съдържание и
антиоксидантна активност на екстракти от видове на
род Scutellaria L.
5.1. Определяне на количество общи полифеноли и флавоноиди в
екстракти от S. altissima, S. albida и S. galericulata
Растителните полифеноли са важен клас естествени антиоксиданти,
които действат чрез неутрализиране на активните форми на кислород
(ROS) и хелатиране на прооксидантните метални йони (Fe2+, Cu2+), с което
се противопоставят на оксидативния стрес и играят ключова роля при превенцията на заболяванията свързани с него (Grzegorczyk-Karolak et al.,
2015). За установяване връзката между антиоксидантните свойства на трите изследвани растителни вида и техния химичен състав са определени
общите полифеноли по метода на Singleton & Rossi (1965), изразено в милиграми еквивалент галова киселина за грам сухо тегло (mg GAE/g dw),
както и характерните за растителните видове флавоноиди по метода на
Chang et al., (2002), изразено в милиграми еквивалент кверцетин за грам
сухо тегло (mg QE/g dw). Получените резултати от трите изследвани вида
Scutellaria са представени в таблица 6, които показват корелация между
получените количества общи полифеноли и общи флавоноиди. Полифенолното съдържание варира в граници от 1353,1±33,6 mg в S. dlbida (Aсеновград) до 3498,5±61,6 mg GAE/100g dw в S. altissima (Мезек), а флавоноидното - от 162,0±4,3 до 747,2±5,8 mg QE/100g dw в S. dlbida (Aсеновград)
и в S.galericulata (Първенец).
От представените данни може да се види, че S.altissima от местностите
Мезек и Бачково, както и S. galericulata от района на Първенец показват
по-голямо общо количество полифеноли и флавоноиди в сравнение с S.
albida. Количеството полифеноли от порядъка на около 3000 mg GAE/100g
dw, получено от нас корелира с резултатите на Grzegorczyk-Karolak et al.
(2015), които изследват тъканни култури от S. altissima. По-голямо общо
полифенолно и флавоноидно съдържание в сух екстракт на S. altissima в
сравнение с S. albida констатират и Vaidya et al. (2014), които проучват 16
вида от род Scutellaria, култивирани в щата Джорджия, САЩ. Şenol et al.
(2010) изследват 33 вида Scutellaria от флората на Турция и отчитат подобна зависимост между количеството на тези биологично активни вещества в
сухи екстракти от S. galericulata и S. albida (Şenol et al. 2010).
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Таблица 6. Съдържание на общи полифеноли и флавоноиди в екстракти от
S. albida, S. altissima и S. galericulata
Общо количество
Scutellaria spp.

Полифеноли,
mg GAE/100g dw

Флавоноиди,
mg QE/100g dw

S. albida
(Aсеновград)

1353,1а±33,6

162,0а±4,3

S. albida
(Mезек)

1863,4b±38,7

255,6b±10,9

S. altissima
(Бачково)

2048,1c±31,6

296,4b±24,9

S. altissima
(Mезек)

3498,5e±61,6

610,7c±32,4

S. galericulata
(Първенец)

3256,5d±87,8

747,2d±5,8

*Данните са представени като средни стойности от три измервания ± SD.

5.2. Антиоксидантна активност на екстракти от S. altissima,
S. albida и S. galericulata
Много in vivo и in vitro проучвания на екстракти от различни видове
на род Scutellaria и съдържащите се в тях биоактивни вещества, доказват
потенциала им като растения със силен антиоксидантен капацитет. Известно е, че антиоксидантната активност на растителните екстракти се дължи
на фенолните съединения и особено на флавоноидите в растителния материал. Антиоксидантното действие на флавоноидите се проявява в няколко
насоки: неутрализиране на свободни радикали чрез отдаване на водороден
атом, хелатиране на метални йони, инхибиране на синглетен кислород и
инхибиране на прооксидантни ензими (Rice Evans, 2000, Heim et al., 2002).
За по-пълно охарактеризиране на антиоксидантните свойства на изследваните от нас видове Scutellaria са използвани три метода: ORAC (измерва способността на даден антиоксидант да неутрализира пероксидни
радикали), HORAC (измерва комлексообразуващата способност на даден
антиоксидант) и електрохимичен метод (измерва електричния сигнал в резултат на окисление на изледваното вещество). Резултатите за антиоксидантна активност на екстракти от изследваните видове Scutellaria, определена по ОRАC и HORAC метод са посочени в таблица 7.
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Таблица 7. Антиоксидантна активност на екстракти от S. albida, S. altissima и
S. galericula, измерена чрез ORAC и НORAC метод
Антиоксидантна активност
Scutellaria spp.

ORAC, µmolTE/g

HORAC, µmolGAE/g

S. albida
(Aсеновград)

652,3a±51,9

201,3a±12,4

S. albida
(Mезек)

1005,6b±68,8

653,8d±22,2

S. altissima
(Бачково)

926,9b±66,2

583,0d±32,1

S. altissima
(Mезек)

1280,2c±79,7

387,5c±29,4

S. galericulata
(Първенец)

1155,2bc±119,2

302,4b±27,2

*Данните са представени като средни стойности от три измервания ± SD.

Сред изследваните видове с най-висок антиоксидантен капацитет според ОRАC метод са S. altissima от местност Мезек (1280,2 µmolTE/g) и S.
galericulata (1155,2 µmolTE/g), което е вследствие от високата концентрация на полифеноли и флавоноиди в двата екстракта. Отчетените високи
стойности на характерните за растителния род флавони байкалин, байкалеин, скутеларин и вогонозид в двата екстракта допринасят в най-голяма
степен за тяхната радикалулавящата способност. Установено е, че АОА се
определя до голяма степен от броя и разположението на хидроксилните
групи в молекулата на флавоноидите. Според проучване на Gao et аl.
(2000) орто-дихидрокси структурата в пръстен А на байкалин и байкалеин
определя тяхната радикалулавящата способност. От друга страна, скутеларин съдържа и трета допълнителна хидроксилна група на 4’ позиция в
пръстен В, което е предпоставка за повишена активност (Liu et al., 2005).
Според HORАC метод, който отчита хелатиращата способност на антиоксиданта, най-изявен е антиоксидантния капацитет на екстрактите от
видовете S. albida (Mезек) – 653,8 µmolGAE/g и S. altissima (Бачково) - 583
µmolGAE/g. Тази активност вероятно се дължи на съдържанието освен на
скутеларин, така и на лутеолин и съответно на кризин. Според проучване
на Liu et al. (2005) механизмът на действие на скутеларин включва както
директното улавяне на радикали, така и хелатирането на преходни метали
като Fe2+ и Cu2+, с което предотвратява формирането на OH• от водороден
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пероксид по реакцията на Fenton и инхибиране на липооксигеназата (Liu et
al., 2005).
Антиоксидантната активност на воден, метанолов, 70% и 96% етанолови екстракти от трите вида Scutellaria е определена по електрохимичен
метод. Стойностите на кинетичния критерий К (количеството на прореагиралите с пробата кислородни форми във времето) за всяка от пробите и
АОА, изчислена спрямо тази на Trolox са представени в таблица 8.
Таблица 8. Антиоксидантна активност на екстракти от S. albida, S. altissima и
S. galericula, определена по Електрохимичен метод
Scutellaria spp.

Екстракти

K,μmol/l.min±SD

AOA

H2O
17,000c±1,009
5,841
b
70%EtOH
29,392 ±2,043
10,100
S. altissima
(Mезек)
96%EtOH
22,824b±2,134
7,843
ab
MeOH
31,481 ±3,003
12,192
a
H2O
8,368 ±0,148
2,875
a
70%EtOH
24,741 ±1,242
8,158
S. albida
(Aсеновград)
96%EtOH
20,991b±2,213
7,213
b
MeOH
34,811 ±1,983
11,962
b
H2O
10,055 ±0,654
3,454
a
70%EtOH
23,192
±1,842
7,967
S. albida
b
(Mезек)
96%EtOH
20,263 ±1,325
6,960
c
MeOH
46,815 ±2,301
16,082
b
H2O
9,924 ±0,492
3,410
70%EtOH
26,157b±1,992
7,958
S. galericulata
b
(Първенец)
96%EtOH
27,603 ±2,891
12,921
c
MeOH
43,784 ±3,231
15,040
a
H2O
7,163 ±1,016
3,928
70%EtOH
22,981a±1,194
9,322
S. altissima
b
(Бачково)
96%EtOH
24,674 ±1,891
8,467
a
MeOH
29,450 ±0,990
10,729
Trolox
96%EtOH
2,911a±0,010
1,000
*Данните са представени като средни стойности от три измервания ± SD.

Получените със 70% етанол екстракти от анализираните проби съдържат най-голямо количество от биологично активните вещества и проявяват
активност в границите от 7,895 до 10,096 АОA, като отново най-висока е
тази на S. altissima от месността Mезек. Установява се, че метаноловите
екстракти от S. albida (Mезек) и S. galericulata показват по-висока антиоксидантна активност. Това може да се обясни с присъствието на вербаскозид, който се екстрахира най-добре с метанол и има силно изразени антиоксидантни свойства Alipieva et al., 2014). Grzegorczyk-Karolak et al. (2015)
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също идентифицират вербаскозид в метанолови екстракти на in vivo и in
vitro култури от S. altissima и оценяват тяхната АОА посредством ABTS,
FRAP и LPO методи. Aвторите потвърждават, че общото полифенолно съдържание корелира с АОА, определена по трите метода (GrzegorczykKarolak et al., 2015).
Lohani et al. (2013) определят значителен антиоксидантен потенциал
на воден и етанолов екстракт от S. lateriflora, намалявайки ROS и липидните пероксиди в мозъчни хомогенати от мишки, с което потвърждават нейните положителни неврологични ефекти (Lohani et al., 2013).
Въз основа на показаната антиоксидантна активност могат да се търсят и фармакологични ефекти на екстракти от изследваните видове Scutellaria, свързани с намаляване на оксидативния стрес.

6. Антимикробна активност на екстракти
от Scutellaria altissima L.
6.1. Съдържание на биологично активни флавоноиди в
изследваните за антимикробна активност екстракти от
корени и надземни части на Scutellaria altissima
Редица фитохимични проучвания върху Scutellaria baicalensis (Байкалски шлемник) показват, че биологично активните флавони байкалин,
байкалеин, вогонин и вогонозид са изцяло концентрирани в корените на
растението и съответно посочени като използваема растителна дрога (Scutellariae baicalensis radix Ph.Eur.) от Европейската фармакопея 8.0. (2014).
Предвид това, за определянето на антимикробната активност е използван
растителен материал (корен и надземна част) от Scutellaria altissima, събран от местностите Бачково и Мезек, юни 2019 г.
След приложените екстракционни процедури, съдържанието на биологично активни флавоноиди във водни и 70% етанолови екстракти от съответните растителни части са дадени на фигура 19.
От представените данни може да се види, че 70% етанол води до попълно екстрахиране на веществата от изследваните растителни части, в
сравнение с водата като екстрагент. В етаноловите екстракти от корен на S.
altissima и от двете местности се съдържа вербаскозид и вогонин, които
във водните екстракти не се детектират.
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Фигура 19. Количества биологично активни вещества във водни и етанолови
екстракти от Scutellaria altissima (Мезек и Бачково)

Надземните части на S. altissima от местност Мезек съдържат двукратно повече скутеларин (4800 µg/g), вогонозид (4310 µg/g) и пет пъти повече байкалин (57 100 µg/g) в сравнение с корените, където се детектира
по-голямо количество от техните агликони байкалеин (4580 µg/g) и вогонин (1630 µg/g). Най-високите стойности за скутеларин (8160 µg/g) са отчетени в етаноловия екстракт от надземна биомаса на S. altissima (Бачково), както и на вогонозид (8265 µg/g) и вогонин (2980 µg/g), съответно в
корените. Получените количества са почти два пъти повече в сравнение с
водните екстракти на изследваните растителни части от S. altissima и за
двете местности.
Важно е да се спомене, че четирите основни за S. baicalensis (Байкалски шлемник) флавони - байкалин, байкалеин, вогонин и вогонозид са концентрирани предимно в корените на растението (Makino et al., 2008). При
нашия експеримент количествата на тези флавони са установени във всички растителни части на S. altissima, като съдържанието на някои от тях е
по-високо в надземните части. Необходимо е също така да се отбележи, че
се наблюдава с около 50% по-висока концентрация на флавоноидите в надземните части на S. altissima събрана през юни 2019 г. от месност Мезек,
спрямо изследваната от предхоната година от същата местност. Подобни
различия в натрупването на веществата могат да се дължат на разлики в
екологичните и климатични условия.
Концентрацията на биологично активни вещества в лечебните растения е важна за определяне на тяхното качество и ефикасност. Това от своя
страна засяга необходимостта от култивиране на лечебните растения при
- 42 -

специални условия, като възможност да се проследи количеството и качеството на биологично активни съставки през различните етапи на онтогенеза, както и опазване на техните естествени находища.
6.2. Определяне на минимална бактериостатична концентрация
(MBSС) и минимална бактерицидна концентрация (MBCC) на
водни и етанолови екстракти от Scutellaria altissima
Изследвана е антимикробната активност на водни и 70% етанолови
екстракти от корени и надземни части на S. altissima от местностите Бачково и Мезек при някои чести клинични изолати на Грам положителни
(Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis), Грам отрицателни бактерии
(Escherichia coli) и при вид диморфна гъбичка (Candida albicans).
Антимикробното действие на екстрактите е оценявано, чрез проследяване на бактериалния растеж върху агарова среда и определяне на минималната бактериостатична концентрация (MBSС) и минималната бактерицидна концентрация (MBCC). От получените резултати се установи, че изследваните екстракти от корени и надземни части на S. altissima проявяват
антимикробен ефект единствено спрямо Streptococcus mitis. При останалите изследвани щамове на Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Candida
albicans не се установи бактерициден или бактериостатичен ефект. В табл.
9 и 10 са посочени резултатите за определяне чувствителността на
Streptococcus mitis към водни и 70% етанолови екстракти от корени и надземни части на S. altissima, в концентрации вариращи от 1.000 до 10.000
µg/ml.
Таблица 9. Чувствителност на Streptococcus mitis към 70% етанолови екстракти от корени и надземни части на S. altissima, 24 часа след третирането
Проба
Надземни части от
S. altissima (Бачково)
Надземни части от
S. altissima (Мезек)
Корен от
S. altissima (Бачково)
Корен от
S. altissima (Mезек)

Микроорганизми
Streptococcus mitis
MBSC µg/ml

MBCC µg/ml

2000

4000

1000

2000

8000

10000

6000

8000
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От изследваните етанолови екстракти най-силен антимикробен ефект
проявява този от надземни части на S. altissima местност Мезек, при който
се наблюдава бактериостатичен ефект при най-ниската тествана концентрация от 1000 µg/ml и бактерициден при 2000 µg/ml на 24-ия час. За екстракта от надземни части на S. altissima (Бачково), MBSС и MBCC са отчетени при двойно по-високи концентрации, съответно 2000 µg/ml и 4000
µg/ml. При екстрактите от корени също се наблюдава по-добра активност
за S. altissima от местност Мезек, съответно MBSС - 6000 µg/ml и MBCC 8000 µg/ml. Най-ниската активност е отчетена за екстракта от корен от
местността Бачково, където MBSС е установена при 8000 µg/ml, а бактерициден ефект се регистрира при най-високата тествана концентация10000 µg/ml. Бактерицидния ефект на всички изследвани 70% етанолови
екстракти е траен и необратим на 48-ия час от култивирането.
Бактериостатичното и бактерицидно действие на изследваните водни
екстракти от S. altissima се проявява на 48-ия час след третирането (табл.
10), като при екстрактите от надземни части ефекта се наблюдава при същите тествани концентрации, съответно MBSС-1000 µg/ml и MBCC- 2000
µg/ml за S. altissima (Мезек), и MBSС-2000 µg/ml, MBCC-4000 µg/ml за
растителния екстракт от местност Бачково. При водните екстракти от корени бактериостатичния и бактерициден ефект отново се регистрира при
по-високите тествани концентрации, като за S. altissima (Мезек) MBSС е
4000 µg/ml, а MBCC е 6000 µg/ml. Бактериостатичният ефект на екстракта
от местност Бачково е установен при MBSС - 6000 µg/ml, а бактерицидния
при MBCC - 8000 µg/ml.
Таблица 10. Чувствителност на Streptococcus mitis към водни екстракти от
корени и надземни части на S. altissima, 48 часа след третирането
Проба
Надземни части от
S. altissima (Бачково)
Надземни части от
S. altissima (Мезек)
Корен от
S. altissima (Бачково)
Корен от
S. altissima (Mезек)

Микроорганизми
Streptococcus mitis
MBSC µg/ml

MBCC µg/ml

2000

4000

1000

2000

6000

8000

4000

6000
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В настоящото изследване, най-висока чувствителност на Streptococcus
mitis е установена към 70% етанолови екстракти на S. altissima (местност
Мезек) и по-специално към този от изследваните надземни части на растението, докато бактериостатичният и бактерициден ефект на водните екстракти настъпва след по-продължително време на третиране. Като се има
предвид, че 70% етанол екстрахира в най-голяма степен биоактивните
флавоноиди в S. altissima, както и по-високата им концентрация в надземните части, обяснява получените от нас резултати на 24-ия час.
Нашите резултатите могат да бъдат сравними с тези, получени и от
други автори относно антибактериалните свойства на екстракти от
Scutellaria spp. срещу Streptococcus viridans group. Проучване на Duan et al.
(2007) относно водни и етанолови екстракти от Scutellaria baicalensis (Байкалски шлемник) срещу Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus и
Streptococcus salivarius показва бактерициден ефект на етанолови екстракти от корени в концентрации 1000 µg/ml, докато при изследваните от нас
етанолови екстракти този ефект е постигнат при концентрации 2000 µg/ml.
От друга страна, изследваните от тях водни екстракти нямат ефект дори и
при най–високите тествани концентации (10000 µg/ml), докато при нашия
експеримент се установи бактерициден ефект за всички изследвани водни
екстракти.
Според някои изследвания, антимикробните свойства на Scutellaria
baicalensis (Байкалски шлемник) се дължат на флавоните байкалин и неговия агликон байкалеин. Предполага се, че техния антибактериален механизъм на действие е свързан с инхибиране синтеза на клетъчната стена, чрез
увреждане на пептидогликановата структура (Novy et al., 2011; Gòrniak et
al., 2019). Освен това, съществуват много публикувани данни относно синергичните взаимодействия на тези флавони, повишаващи ефикасността на
бета-лактамни антибиотици. Установено е, че байкалин и байкалеин инхибират свръхекспресията на бактериалната ефлуксна помпа, с което увеличават пропускливостта на клетъчната мембрана за антибактериалния агент
и намаляват антибиотичната резистентност (Fujita et al., 2005; Novy et al.,
2011; Jang et al., 2014). Флавоните байкалин и байкалеин са едни от основните биологично активни съединения в изследваните от нас екстракти на S.
altissima, но в тях се съдържат и други съпътстващи вещества, които могат
да допринесат за увеличаване или намаляване ефекта на главно действащите компоненти. Това вероятно е и причината за по-силно изразените антимикробни свойства на изолираните в чист вид вещества, в сравнение с
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растителните екстракти и вероятно причината, поради която изследваните
от нас екстракти на S. altissima не повлияват растежа на S. aureus, E. coli и
C. albicans.
Пример в това отношение са установените от Chen et al. (2016) субинхибиторни концентрации на байкалеин, които ефективно предотвратяват
формирането на бактериален биофилм от S. aureus и подобряват пропускливостта на антибиотиците. Подобен ефект е докладван и за байкалин,
който потиска сигналната система за чувствителност на кворума („quorum
sensing”) и образуването на биофилм, чрез инхибиране на бактериалната
ефлуксна помпа при Staphylococcus saprophyticus (Wang et al., 2019). В допълнение, Serpa et al. (2012) демонстрират антифунгалните свойства на
байкалеин срещу Candida spp., както и синергичното действие на байкалеин и флуконазол срещу C. albicans.
С оглед на това, бъдещи изследвания трябва да бъдат насочени върху
изучаване влиянието на отделните биоактивни флавоноиди от S. altissima
като синергично действащи антимикробни агенти. Въпреки това, изследваните от нас екстракти на S. altissima проявяват значителен антимикробен
ефект спрямо Streptococcus mitis.
В заключение можем да кажем, че най-силно изразен антимикробен
ефект проявяват екстрактите от надземни части на S. altissima, което вероятно се дължи на по-високата концентрация на биологично активни съставки в тях, спрямо корените.
Бактериостатичният и бактерициден ефект на екстракти от българската S. altissima спрямо Streptococcus mitis, предполага нейния потенциал като източник за разработването на ефективни антимикробни средства за потискане на орални патогени и предотвратяване на някои орални инфекции.
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7. Антифидантна активност на нео-клероданови дитерпени,
изолирани от Scutellaria altissima срещу
Leptinotarsa decemlineata Say
По литературни данни дитерпените са считани за едни от наймощните антифиданти и инхибитори на развитие на растителни патогенни
гъби, бактерии и някои вредни насекоми с важно икономическо значение.
Богат източник на тези съединения са растенията от родове, принадлежащи към семейство Lamiaceae, като род Teucrium L. (Kumari et al., 2003),
род Salvia L. (Rodríguez-Hahn et al., 1995), род Ajuga L. (Castro et al., 2011)
и род Scutellaria L. ( Bruno et al., 2002a).
В настоящата работа е изследван ефекта на четиринадесет природни
нео-клероданови дитерпени, изолирани от Scutellaria altissima върху поведението на хранене при ларви от Leptinotarsa decemlineata Say (Колорадски
бръмбър).
В изследването за антифидантна активност са включени изолираните
от нас нео-клероданови дитерпени: скутекиприн, скуполин Н, клеродин
и скутекипрол А, както и дитерпените: скутеколумнин С, скуталтисин
А, скуталтисин B, скуталтисин С, скуталтисин D, скуталтисин Е, скуталтисин F, скуталтисин G, скуполин I, 11-епи-скутеколумнин С, изолирани от Scutellaria altissima в предишно изследване (Bozov et al., 2015)
(фиг. 20).
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Фигура 20. Структура на изследваните нео-клероданови дитерпени от
Scutellaria altissima

В таблица 11 са представени резултатите на тестваните дитерпени за
антифидантна активност спрямо ларви на Leptinotarsa decemlineata Say.
Антифидантната активност е отчетена, чрез антифидантен индекс (АИ),
изчислен като съотношение между консумираната площ от третираните и
консумираната площ от контролните дискове.
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Таблица 11. Антифидантна активност на природните нео-клеродани спрямо
ларви на Leptinotarsa decemlineata (АИ50<0,1)
Концентрация
№
АИ50±СГ
АИ75±СГ
(ppm)
1000
7
0,03 ± 0,02
0,05±0,01
Клеродин
100
7
0,11 ± 0,03
0,17±0,15
10
5
0,33 ± 0,10
0,39±0,08
1000
5
0,11 ± 0,02
0,15 ± 0,03
Скуполин Н
100
5
0,26 ± 0,03
0,32 ± 0,05
10
5
0,39 ± 0,08
0,48 ± 0,09
1000
6
0,09 ± 0,01
0,14 ± 0,02
Скутекипрол А
100
5
0,18 ± 0,03
0,25 ± 0,05
10
5
0,34 ± 0,06
0,44 ± 0,07
1000
5
0,11 ± 0,06
0,16 ± 0,05
Скутеколумнин С
100
5
0,27 ± 0,08
0,34 ± 0,10
10
5
0,53 ± 0,11
0,71 ± 0,09
1000
5
0,14 ± 0,04
0,17 ± 0,06
Скуталтисин В
100
5
0,32 ± 0,10
0,38 ± 0,08
10
5
0,66 ± 0,11
0,81 ± 0,12
1000
7
0,08 ± 0,03
0,15 ± 0,04
Скуталтисин А
100
6
0,22 ± 0,07
0,29 ± 0,11
10
6
0,33 ± 0,14
0,41 ± 0,10
1000
5
0,10 ± 0,02
0,13 ± 0,07
Скуталтисин D
100
5
0,18 ± 0,10
0,22 ± 0,13
10
5
0,40 ± 0,12
0,52 ± 0,14
1000
6
0,09 ± 0,01
0,11 ± 0,03
Скуталтисин Е
100
6
0,15 ±0,09
0,23 ± 0,04
10
5
0,40 ± 0,08
0,59 ± 0,10
1000
6
0,09 ± 0,01
0,12 ± 0,03
Скуталтисин F
100
5
0,16 ± 0,06
0,20 ± 0,10
10
5
0,42 ± 0,10
0,61 ± 0,11
1000
5
0,13 ± 0,04
0,17 ± 0,09
Скуполин I
100
5
0,19 ± 0,10
0,24 ± 0,13
10
5
0,44 ± 0,12
0,54 ± 0,14
1000
7
0,06 ± 0,01
0,09 ± 0,03
Скутекриприн
100
7
0,13 ± 0,03
0,19 ± 0,05
10
6
0,36 ± 0,09
0,41 ± 0,08
1000
7
0,05 ± 0,02
0,09 ± 0,01
11-епи100
7
0,13 ± 0,07
0,21 ± 0,08
скутеколумнин С
10
6
0,38 ± 0,04
0,46 ± 0,06
1000
7
0,07 ± 0,04
0,11 ± 0,06
Скуталтисин С
100
6
0,27 ± 0,10
0,30 ± 0,08
10
6
0,48 ± 0,11
0,69 ± 0,12
1000
5
0,32 ± 0,04
0,42 ± 0,08
Скуталтисин G
100
5
0,50 ± 0,05
0,67 ± 0,11
10
5
0,81 ± 0,10
0,98 ± 0,12
АИ - антифидантен индекс; #СГ - стандартна грешка; № - брой повторения на измерванията
Съединение

Резултатите от изследването показват, че повечето от тестваните дитерпени (клеродин, скутекиприн, скутекипрол А, 11-епи-скутеколумнин С,
скуталтисин А, скуталтисин С, скуталтисин Е и скуталтисин F), имат от
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много добра до отлична антифидантна активност спрямо ларвите на Leptinotarsa decemlineata Say (АИ50<0,1) при доза от 1000 ppm (~ 33 μg / cm2),
с изключение на скуталтисин G.
С оглед изясняване на зависимостите между химичния строеж и биологичната активност са разгледани структурните характеристики повлияващи върху антифидантната активност на изследваните вещества.
На фигура 20 са представени структурите на всичките четиринадесет
нео-клероданови дитерпени използвани в изследването. По литературни
данни активните нео-клеродани имат транс-декалинова пръстенна система,
носеща един спирооксиранов заместител при C-4 и две ацетатни групи при
С-6 и С-19. Шестте атома от страничната верига C-11-C-16 образуват характерния за много клеродани, изолирани от видовете на род Scutellaria,
тетра- или хексахидрофурофуран, които също определят висока антифидантна активност (Bruno et al., 2002; Li et al., 2016). Описаните структурни
характеристики се наблюдават и при изследваните от нас нео-клероданови
дитерпени. Изключение прави скуталтисин G, който съдържа лактолов
пръстен при C-15-C-16. Дванадесет от веществата притежават 2α,19полуацетал или ацетатна функционална група, която отсъства при скутекипрол А и клеродин.
При съединенията 11-епи-скутеколумнин С и скуталтисин С се наблюдава необичайна R-конфигурация при C-11. Такава конфигурация е установена само при 11-епи-скутекиприн, изолиран от Malakov & Papanov
(1997). Съединенията скуталтисин E / скуталтисин F са С-15 епимери, докато двойките съединения скутеколумнин С / 11-епи-султеколумнин С и
скуталтисин B / скуталтисин С са С-11 епимери.
Биологичните тестове показват разлика в резултатите за епимерните
двойки при С-11 и С-15. Изомерите 11-епи-султеколумнин С и скуталтисин С с C-11R-конфигурация показват по-голяма активност, отколкото
изомерите с С-11S-конфигурация (скутеколумнин С / скуталтисин B ). При
съединенията с различна стереохимия при С-15 (скуталтисин Е и скуталтисин F), обаче не се наблюдава такава разлика в активността. Също така,
се наблюдава намаляване на антифидантното действието при веществата с
метокси вместо с хидрокси или естерна група при С-15 или С-19. Найниската антифидантна активност е отчетена за съединението скуталтисин
G, което може да бъде обяснено с отсъствието на фурофуранова структура
във фрагмент С-11-С-16.
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Може да се заключи, че стереохимията в С-15 не повлиява биологичната активност, тъй като епимерите скуталтисин E и скуталтисин F проявяват почти идентична активност. От друга страна, епимерите С-11 показват забележимо разграничение в тяхната анфидантна активност, като изомерите с 11-R-конфигурация са по- активни от тези с 11-S-конфигурация.
Нашите резултати потвърждават твърдението на Kojima & Kato (1981), че
присъствието на тетра- или хексахидрофурофурановата част в структурата
на клероданите е отговорна за силна активност.
Установените от нас структурни характеристики в съединенията, отговорни за промените в антифидантната активност съответстват с тези посочени в литературата (Kojima & Kato, 1981; Bruno et al., 2002; Li et al.,
2016).
Резултатите получени в това изследване за антифидантна активност на
нео-клероданови съединения срещу ларви на Leptinotarsa decemlineata (колорадски бръмбар), потвърждават предишни изследвания за активността
на подобни вещества срещу различни видове инсекти. Може да се отбележи, че цялостната структура на веществата е важна за високо ефективна
биологична активност.
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ИЗВОДИ
1. Анализирани са таксономичните белези, на базата на които е потвърдена ботаническата идентичност на събрания за изследване растителен
вид Scutellaria altissima от флористични райони на България: Средна
Стара планина (местност Балканец), Западни Родопи (местност Бачково) и Тракийска низина (местност Мезек).
2. Изолираните дитерпени от надземни части на Scutellaria altissima са с
нео-клероданова структура, съдържащи тетра- или хехсахидрофурофуран, който е характерен структурен фрагмент за много
нео-клеродани изолирани от представители на род Scutellaria L.
3. Разработеният HPLC метод за определянето на биологично активните
флавоноиди, характерни за род Scutellaria L: скутеларин, байкалин,
байкалеин, вогонин, вогонозид, лутеолин, кризин и вербаскозид е точен, прецизен и достатъчно чувствителен за тяхното количествено определяне.
4. При проведения сравнителен хроматографски анализ върху флавоноидния състав на екстракти от S. altissima, S. albida и S. galericulata от
различни флористични райони на България се установи присъствието
на байкалин, байкалеин, скутеларин, вогонин и вогонозид в пробите и
на трите изследвани вида.
5. Установено е, че в надземните части на Scutellaria altissima от местност
Мезек се съдържа двукратно повече скутеларин (4800 µg/g), вогонозид
(4310 µg/g) и пет пъти повече байкалин (57 100 µg/g) в сравнение с корените, където се детектира по-голямо количество от техните агликони
- байкалеин (4580 µg/g) и вогонин (1630 µg/g). Най-високите стойности
за скутеларин (8160 µg/g) са установени в надземната биомаса на S.
altissima от местност Бачково, както и на вогонозид (8265 µg/g) и вогонин (2980 µg/g), съответно в корените.
6. Екстрактите от S. altissima, S. albida и S. galericulata проявяват антиоксидантна активност, определена чрез три метода в граници както следва: от 652 до 1280 μmol TE/g по ORAC метод; от 201 до 583 μmol
GAE/g по HORAC метод и от 7,9 до 10,1 AОA по Електрохимичен метод.
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7. Установена е антимикробна активност на екстрактите от Scutellaria
altissima спрямо Streptococcus mitis, като 70% етанолови екстракти от
надземни части имат най-силно изразен бактериостатичен и бактерициден ефект, съответно при MBSС - 1000 µg/ml и MBCC - 2000 µg/ml.
8. Изолираните от Scutellaria altissima нео-клероданови дитерпени проявяват от много добра до отлична антифидантна активност (антифидантен индекс < 0,1) спрямо ларви на Leptinotarsa decemlineata Say. Установени са различията в структурните фрагменти и заместители в молекулите на нео-клероданите повлияващи антифидантната активност.

ПРИНОСИ
1. От надземните части на Scutellaria altissima са изолирани и спектрално
охарактеризирани четири нео-клероданови дитерпена, идентифицирани
като: скутекиприн, скуполин Н, клеродин и скутекипрол А, един стерол
идентифициран като β-ситостерол и един гликозидно свързан иридоид,
идентифициран като глобуларин. Всички вещества са доказани и изолирани за първи път от този растителен вид.
2. Разработеният и валидиран HPLC метод е възможно приложим за контрол на качеството на растителни субстанции, екстракти и фитопрепарати получени от видове на род Scutellaria L.
3. За първи път е изследван флавоноидния състав на видове от род Scutellaria L., разпространени в България. Доказано е присъствието на характерните и значими за растителния род биологично активни флавоноиди. Най-високо съдържание от тях е установено във вида Scutellaria
altissima, което го прави перспективен вид за бъдещи изследвания.
4. За първи път е изследвано съдържанието на въглехидрати и органични
киселини в сух растителен материал от видове на род Scutellaria L.,
растящи в България.
5. За първи път е доказан антимикробния ефект на екстракти от Scutellaria
altissima срещу Streptococcus mitis.
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