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1. Въведение 

Лечебните растения са били и продължават да бъдат обект на 

нестихващ интерес, тъй като тяхното проучване и използване е път към 

профилактиката и лечението на редица заболявания. По данни на Световната 

здравна организация, около 80% от всички хора по света използват лечебни 

растения, като техният брой непрекъснато нараства. 

Гинко билоба (Ginkgo biloba L.) е един от най-старите дървесни 

видове на Земята. Листата на дървото са използвани в традиционната 

китайска медицина от хилядолетия за подкрепа на когнитивната функция, 

настроението, енергийните нива и сексуалното здраве. Стандартизираният 

екстракт EGb 761® от сушени зелени листа на дървото е одобрен като 

хранителна добавка за медицинска употреба в Европа от 1990 г. Под различни 

търговски форми той се предлага самостоятелно или в комбинация с 

витамини и микроелементи за превенция и забавяне болестта на Алцхаймер и 

други прояви на деменция, подобряване на паметовите функции и 

концентрация, лечението на състояния, свързани с аномалии в оросяване на 

мозъка, укрепване стените на кръвоносните съдове и много други. 

Китайската народна медицина използва както изсушени зелени листа 

на Гинко, така и неговите семена (ядки) от хилядолетия, но поради значително 

по-богатата информация за листата, чиято фитохимия е добре изучена, 

семената от Гинко билоба остават в сянка за учените извън Китай и Япония. 

В традиционната китайска медицина те се използват при дихателни проблеми 

– астма, кашлица, бронхит, тъй като имат затоплящ ефект, както и за 

превенция на заболявания на пикочните пътища.  

Лечебните свойства на ядките, известни от народната медицина, са 

много слабо подкрепени с експериментални доказателства и това е сериозно 

основание за едни по-системни химични и биологични проучвания на този 

растителен материал. 
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2. Цел и задачи на дисертационния труд 

Цел на дисертационния труд е да се изследва химичния състав на 

семена от Гинко билоба от местен произход и чрез in vitro и in vivo методи да 

се очертаят възможни фармакологични приложения на органични екстракти 

от семената. 

За постигане на тази цел са поставени за разрешаване следните 

експериментални задачи: 

1. Да се проучи количеството и някои характерни свойства на 

основните градивни вещества в семената (протеини, липиди, полизахариди, 

микроелементи). 

2. Чрез класически спектрофотометрични и хроматографски методи 

да се определи количеството на основни нискомолекулни биологичноактивни 

съединения в органични екстракти от семената. 

3. Чрез in vitro експерименти да се тестват антиоксидантните, 

антимикробните и цитотоксичните свойства на органичните екстракти от 

семена.  

4. Да бъде изследвано in vivo въздействието на органични екстракти 

от семена върху паметовите и обучителни функции при плъхове. 

 

3. Материали и методи 

Основното количество изследвани семена са събрани от дърво, 

намиращо се в двора на Медицински колеж на МУ – Пловдив, район Южен, 

през м. ноември 2017, 2018 и 2019 год. За сравнителни изследвания са 

използвани и семена от район Северен и район Централен на гр. Пловдив. 

След почистване на семената те са хомогенизирани и съхранявани при -20оС. 

Всички използвани реактиви за настоящите изследвания бяха с 

възможно най-висока аналитична чистота и бяха доставени от Sigma-Aldrich, 

Merck KGaA, Darmstadt, Germany, освен ако изрично не е посочен друг 

производител. Разтворителите, използвани при хроматографските анализи, 

бяха с чистота за LC-MS. При всички експерименти бе използвана 

дейонизирана вода със съпротивление най-малко 18 МΩ. За снемане на 
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електронни спектри и спектрофотометрични анализи беше използван 

спектрофотометър Spectronic Camspec M550 (Spectronic Camspec Ltd, UK). 

Използвани са стандартизирани от Европейската фармакопея и ISO 

методи за определяне на сухото вещество, съдържанието на протеини, 

липиди, висши мастни киселини и токофероли в семената. 

Нишестето в семената е изолирано след отделяне на 

нискомолекулните съединения и липидите. Инфрачервена спектроскопия с 

Фурие трансформация (FTIR) и пълно вътрешно отражение (ATR) са 

използвани за доказване на неговата идентичност, а съдържанието на амилоза 

и фактора на набъбване са определени със спектрофотометрични методи. 

Фазовите преходи на нишестето са изследвани с диференциалната сканираща 

калориметрия (DSC). Съотношението между усвояемо и устойчиво нишесте 

от семена на Гинко билоба е определено с търговски набор от реактиви 

(Megazyme, Bray, Ireland) съгласно указанията на производителя.  

Микроелементният състав на семената е анализиран чрез 

индуктивно-свързана плазма с мас детектор (ICP-MS) след микровълново 

минерализиране на изсушени семена. 

Нискомолекулните вторични метаболити са изолирани чрез 

трикратна екстракция на със 70% метанол в съотношение растителен 

материал:разтворител 1:10 (w/v). Получените екстракти са изпарени или 

концентрирани под вакуум при 30оС в зависимост от нуждите на 

експеримента. 

Основните класове вторични метаболити в екстрактите (феноли, 

флавоноиди, танини, въглехидрати) бяха количествено определени чрез 

използване на подходящи спектрофотометрични методи. Съдържанието на 

фенолни киселини беше количествено определено чрез високоефективна 

течна хроматография (HPLC) с UV детектор, а количеството на флавоноиди, 

терпен трилактони, гинкотоксин и гинколова киселина – чрез 

високоефективна течна хроматография с троен квадруполен мас-детектор 

(UHPLC-MS). 

Антиоксидантните свойства на екстрактите бяха изследвани чрез 

метода на обезцветяване на 1,1-дифенил-2-пикрилхидразил радикал (DPPH) и 

измерване на общия желязо-редуциращ капацитет. Тези методи бяха 
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приложени и към екстракт, който бе предварително обработен с йонообменна 

смола Chelex за отстраняване на йони на преходни метали. 

In vitro изследванията за цитотоксичност на 70% метанолов екстракт 

от семена на Гинко билоба бяха проведени върху две туморни клетъчни линии 

– човешки меланомни клетки А2058 (ATCC: CRL-11147) и клетки от 

карцином на дебелото черво HCT116 (ATCC: CCL-247). Цитотоксичният 

ефект беше регистриран чрез 3 метода – тест за жизнеспособност чрез 

оцветяване с тетразолиева сол WST-1, измерване на електрическия импеданс 

на слоя клетки и оцветяване на живите и мъртвите клетки съответно с 

калцеин-АМ и етидиум-хомодимер 1. 

Антимикробната активност на екстракта върху двадесет 

микроорганизма е изследвана чрез използване на агар-дифузен метод и 

определена чрез измерване диаметъра на инхибиторните зони около ямките 

на 24-ия и 48-ия час от инкубацията.  

Изследването на влиянието на 70% метанолов екстракт от семена 

върху краткосрочна и дългосрочна памет е проведено с използване на мъжки 

плъхове порода Wistar, разделени в 5 експериментални групи. 

Експериментите са одобрени от Комисията по етика към животните на 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с разрешително № 

237/ 04.09.2019 година. Изследвани са промените в краткосрочната, 

дългосрочната, работната и пространствена памет, локомоторната активност 

и стереотипното поведени чрез използване на подходящи експериментални 

тестове. 

 

4. Собствени резултати и обсъждане 

Семената на Гинко билоба съчетават в себе си както хранителни, така 

и лечебни свойства. Биосинтезът на съединенията, определящи хранителната 

стойност , както и вида и съдържанието на вторичните метаболити, показват 

значителни разлики дори и за близки географски региони. По тази причина 

първата от целите на дисертационния труд бе да се проведе количествен 

анализ на вещества в семената, които определят тяхната хранителна стойност 

и биологичноактивни съединения, свързани с техните лечебни свойства. За 

оценка на хранителната стойност са правени сравнения както с налични 
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литературни данни за други популации, така и със сходни по приложение 

храни. Данните от анализите на вторични метаболити са сравнявани най-често 

с оскъдните данни за семена от други популации, но също така и със 

съдържанието на тези вещества в стандартизирания екстракт EGb 761®.  

4.1. Основни компоненти на семената, определящи хранителната им 

стойност 

Съдържанието на сухо вещество в семената показа средна стойност 

57.5 ± 8.6 %, намерена от данните за различни популации и години на 

събиране на семената.  

Съдържанието на липиди в семената на Гинко билоба е 1% от теглото 

на суровата ядка, което е доста по-ниско от съдържанието им в други видове 

ядки, но близко до това, съобщено от други изследователи за семената на 

Гинко – 1.26%. Мастно-киселинният състав на мазнините показа високо 

съдържание на ненаситени мастни киселини – 81% (Фигура 1); еднакво е 

съотношението на моно- и полиненаситените мастни киселини, съответно 

41% и 40%. От всички мастни киселини най-високо е съдържанието на 

линолова киселина – 32.2%. Тя е омега-6 ненаситена киселина и е една от 

есенциалните мастни киселини. Като цяло съдържанието на ненаситените 

омега мастни киселини е 38.5%. Прави впечатление и наличието на по-

редките транс-изомери на ненаситени мастни киселини, чието количество е 

13.4% от общото количество мастни киселини.  

 

Фигура 1. Разпределние на мастни киселини в глицеридно масло от семена на Гинко 

билоба   

19%

41%

40%

Наситени МК

Мононенаситени 

МК

Полиненаситени 

МК
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Общото количество намерени в ядките токофероли е 192.6 mg/100 g 

масло. Изследването на индивидуалния токоферолов състав показва, че както 

при повечето ядки най-високо е процентното съдържание на γ- и α-токоферол, 

съответно 47% и 41% (Фигура 2).  

 

 

Фигура 2.  Индивидуален токоферолов състав на глицеридно масло от семена на 

Гинко билоба   

 

Средната стойност на еквивалентите токоферол в различни видови 

ядки варира от неоткриваема при макадамия до 33.1 mg/100 g изолирано 

масло при лешници. Така ядките от Гинко билоба се нареждат сред тези, 

съдържащи значително количество токофероли като част от липидния им 

състав. 

Съдържанието на протеини, определено по метода на Kjeldahl, е 5% 

от състава на семената или около 10% от сухото вещество. Това количество 

на протеини е сравнително ниско в сравнение с други ядки, използвани за 

консумация в България. 

Нишестето е основния полизахарид в семената от Гинко билоба. 

Неразтворимият остатък, получен след отделяне на нискомолекулните 

съединения чрез екстракция на семената със 70% метанол, отстраняване на 

влакнините и обезмасляване чрез екстракция с хексан бе идентифициран като 

α -
токоферол

β - токоферол
11%

γ -
токоферол

47%

δ - токоферол
1%



10 

 

нишесте чрез FTIR и сравняването на спектри, получени чрез ATR с търговски 

образци от царевично и пшеничено нишесте. 

Във FTIR спектъра се наблюдава характеристична широка ивица с 

максимум при 3271 cm−1, дължаща се на наличие на –ОН групи в нишестето 

(вибрационно трептене) и ивица при 2928 cm−1, дължаща се на наличие на 

вибрационни трептения на С-Н връзки при sp3-хибридизиран въглероден атом 

(Фигура 3). В т.н. дактилоскопична област в спектъра на нишестето се 

появяват три характерни пика между 993 и 1148 cm−1, дължащи се на валентни 

С-ОН, С-С и С-О-Н трептения.  

 

Фигура 3. Инфрачервен спектър на нишесте, получено от семена на Гинко билоба в 

таблетки KBr. 

Инфрачервените спектри, получени чрез ATR на трите анализирани 

нишестета показват добре очертана триада между 1000 и 1150 cm−1.  По-

съществени разлики в спектрите се наблюдават при нискоинтензивните ивици 

в областта 1550-1750, които най-вероятно се дължат на присъствието на 

минорни компоненти, свързани с нишестето (протеини, фосфатни естери и 

др.) (Фигура 4). 
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 Фигура 4. Инфрачервени спектри, получени чрез пълно вътрешно отражение, на 

нишесте, изолирано от Гинко билоба (синя линия), както и спектри на търговски нишестета от 

царевица (виолетова линия) и пшеница (червена линия) 

 

В таблица 1 са показани съдържанието на амилоза и фактора на 

набъбване на нишестето от семена на Гинко; за сравнение са дадени 

съответните стойности за търговски образци от царевично и пшеничено 

нишесте. 

Таблица 1. Съдържание на амилоза и фактор на набъбване в трите изследвани вида 

нишесте. Показаните стойности са средни от три успоредни проби ± стандартното отклонение. 

Сравненията са по отношение стойностите, получени за нишестето от Гинко. #p=0.02, *p=0.0001, 

**p=0.002.  

Анализирано нишесте Съдържание на 

амилоза, % 

Фактор на 

набъбване 

Нишесте от семена на Гинко 

билоба 

36.9 ± 5.0 1.024 ± 0.001 

Царевично нишесте 23.6  ± 4.3# 1.014 ± 0.001* 

Пшеничено нишесте 22.2  ± 4.8# 1.016 ± 0.002** 
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Тези данни показват, че нишестето от Гинко има статистически 

значимо по-високо съдържание на амилоза и по-висок фактор на набъбване в 

сравнение с другите два вида нишесте.  

Високото съдържание на амилоза в нишестето се свързва с по-ниска 

скорост на разграждане в сравнение с нишестета, в които преобладава 

амилопектина. Нишестените гранули не са разтворими във вода, но лесно се 

хидратират, като набъбват до около 10% от обема си. Когато водна суспензия 

от гранули се загрява, настъпва допълнително набъбване при определена 

температура, наречена температура на желиране. Усвояването на нишестето 

посредством ензима амилаза значително се увеличава при желиране. 

Допълнителна информация за физикохимичните свойства на 

нишестетата дават данните от DSC. Фазовите преходи при нишестето от 

Гинко билоба (Фигура 5А) започват при около 62оС (Т0), достигат своя 

максимум при 79.5оС (Тр) и завършват при около 90оС (Тс). Промяната на 

енталпията е 833.1 J/g. За сравнение параметрите на пшеничено нишесте Т0, 

Тр и Тс (Фигура 5Б) не се различават съществено, но промяната на енталпията 

е с около 23% по-ниска (640.0 J/g) в сравнение с тази на нишестето от Гинко 

билоба. Това показва наличие на повече подредени структури в гранулите от 

нишесте от Гинко билоба в сравнение с пшениченото нишесте.  

 

Фигура 5. Термограми, получени чрез DSC, на нишесте от семена на Гинко билоба 

(А) и търговско пшенично нишесте (Б) 

 

Високото амилозно съдържание и високата топлина на желиране са 

предпоставки за относителна устойчивост на ензимна хидролиза на 

А Б 
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нишестето от Гинко билоба в храносмилателния тракт на човека. Това беше 

потвърдено от in vitro изследване на неговата усвояемост. 

Понятията „бързоусвояемо нишесте“ (RDS), „бавноусвояемо 

нишесте“ (SDS) и „устойчиво нишесте“ (RS) са свързани със скоростта на 

усвояване на нишестето in vivo. Литературни данни показват, че средното 

време на пребиваване на храната в тънките черва на човека, където е 

основното място за ензимна хидролиза на нишестето, е 4 ± 1 h. Ето защо това 

време бе избрано за определяне на общото количество усвояемо нишесте. 

Бяха взимани аликвоти на 20 min за определяне на RDS и на 120 min за 

определяне на SDS. Пробата, взета на 240 min показва общото количество 

усвояемо нишесте (TDS); оставащото след 4 h нехидролизирано нишесте се 

определя като RS. Надеждността на метода беше потвърдена чрез паралелен 

анализ на нишесте с известни стойности на отделните фракции. 

 В Таблица 2 са показани стойностите в % за отделните фракции 

нишесте от семена на Гинко билоба, като за сравнение са анализирани 

пшеничено и царевично нишесте, както и стандартно нишесте, предоставено 

от производителя като сравнителен материал. 

 

Таблица 2. Характеристики на четири вида анализирани нишестета според скоростта 

на тяхната in vitro ензимна хидролиза. RDS – бързоусвояемо нишесте; SDS – бавноусвояемо 

нишесте; TDS – общо усвояемо нишесте; RS – устойчиво нишесте.  Общото нишесте е 

алгебрична сума от TDS и RS. Показаните резултати (в % от общото количество сухо нишесте) 

са средни стойности от три успоредни проби. 

Вид нишесте RDS SDS TDS RS Общо нишесте 

Гинко билоба 7.3 26.3 42.1 33.4 75.5 

Пшеничено 26.3 43.0 67.1 1.7 68.8 

Царевично 12.17 55.14 71.9 0.8 72.7 

Стандартно 

(данни на производителя) 
6.9 16.2 35.9 47.4 83.3 

Стандартно 

(намерени стойности) 

6.0 16.8 32.8 48.9 81.7 
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Получените данни показват, че нишестето от Гинко билоба съдържа 

по-малко количество усвояемо нишесте и по-висок дял на устойчиво нишесте 

в сравнение с другите две изследвани нишестета. Намерена е добра 

отрицателна корелация между съдържанието на амилоза и общото усвояемо 

нишесте (r = -0.875) и положителна корелация между амилозата и 

устойчивото нишесте (r = 0.808), което показва, че съдържанието на 

линейната фракция е съществен фактор за степента на ензимната хидролиза 

на нишестето до глюкоза. Високият процент устойчиво нишесте от семена на 

Гинко билоба позволява то да бъде отнесено към т.н. бавни въглехидрати с 

нисък гликемичен индекс, което го прави подходящо за приготвяне на храни 

за хора с метаболитни заболявания или използването му като помощно 

вещество в приготвянето на лекарствени форми. 

Микроелементите са жизнено необходими за растенията. Йони на 

преходни метали като Fe, Cu, Ni, Mn и Zn са компоненти на редица ензими и 

металопротеини и следователно от съществено значение за растежа и 

развитието на растенията. Растителната храна е основен доставчик на тези 

микроелементи за животинските организми, включително човека.  

Анализът на минерализирани семена от Гинко билоба чрез ICP-MS 

показа, че количеството на желязо, мед и цинк в семената варира в зависимост 

от локацията, годината на събиране и възрастта на дървото. Количеството 

желязо е в диапазона 18 и 64 ppm, вариациите в съдържанието на медта са по-

незначителни – 6.5 – 11.4 ppm, цинкът е между 8.8 – 24 ppm, а количеството 

на селена във всички анализирани проби е под 30 ppb.  

Изложените до тук данни за състава на семената от Гинко билоба са 

обобщени на Фигура 6. 

4.2. Изолиране и охарактеризиране на нискомолекулни вторични 

метаболити от семена на Ginkgo biloba L. 

Като разтворител за изолиране на нискомолекулни вторични 

метаболити бе избран 70% метанол (v/v). Той е сравнително достъпен, има 

най-ниска температура на кипене от всички алкохоли и това позволява 

получените екстракти лесно да се концентрират или изпаряват до сухо. 

Предварителни опити, проведени с избрания разтворител показват, че 

екстракционният добив в 70% метанол е твърде сходен при прилагане на 

мацерация (4 – 7 %), при кипене на обратен хладник (4 – 8 %) и при 
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ултразвуково-асистирана екстракция (5 – 9 %). Изборът на мацерацията като 

метод на работа бе направен въз основа на резултатите от прилагането на 3 

антиоксидантни метода, които показаха най-високи стойности за този вид 

екстракция.  

 

Фигура 6. Процентно съдържание на основни компоненти в семена от Гинко билоба 

(данните са за семена, събрани 2019 год) 

 

Чрез прилагане на набор от спектрометрични методи, описани в 

Европейската фармакопея, беше проведен фитохимичен скрининг на 

екстракта. Анализът на общото фенолно съдържание в екстракта показа 

съдържание на 118 ± 2.5 еквиваленти галова киселина (GA eq)/g сухо 

вещество в екстракта.  

Съдържанието на танини в екстракта от семена на Гинко билоба 

беше 9.42 ± 0.47 mg еквиваленти танинова киселина (TAE)/g. Тъй като 

използваният метод се основава на свойството на танините да утаяват 

протеини в резултат на образуване на водородни връзки между 

многобройните фенолни групи в структурата на танините и полипептидната 

верига, а това е присъщо както за хидролизируемите, така и за кондензираните 

танини, то е трудно да се разграничат двете категории танини в EGB. В 

научната литература не бе намерена информацията от други автори за 

съдържанието на танини в екстракти от семена на Гинко.  

Семена

Сухо 
вещество

52%

Нишесте

70%

Нискомолекулни 
съединения

6-8%

Протеини

5-6%

Липиди 

1%

Други

15%

Влага

48%
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Общото съдържание на въглехидрати в екстракта беше 374.7±17.5 

mg глюкозни еквиваленти (GlcE)/g. Този резултат означава, че 

въглехидратите представляват значителна част от сухото вещество на 

метаноловия извлек. Според авторите на метода той е приложим за 

определяне на монозахариди, дизахариди, декстрини, полизахариди, нишесте 

и гликозиди, тъй като в условията на анализа олиго- и полизахариди се 

хидролизират до монозахариди. Вероятно част от количеството определени 

въглехидрати са гликозидно свързани, но съгласувано с резултати от 

тънкослойна хроматография може да се направи извода, че 70% метанолов 

екстракт съдържа и свободни моно- и дизахариди.  

Общото съдържание на флавоноиди, определено чрез тяхната 

способност да образуват жълтооцветени комплекси с Al3+, бе 20±0.72 mg 

еквиваленти кверцетин (QE)/g.  

Хроматографският анализ установи съдържание на р-кумарова 

киселина в екстракта в количество 0.478 mg/g сухо вещество. Съдържанието 

на другите използвани като стандартни фенолни киселини бяха под границата 

на откриване на метода. Пара-кумаровата киселина присъства в много 

плодове, зеленчуци и зърнени култури под естерифицирана и/или свободна 

форма; вероятно в семената от Гинко билоба тя също е гликозилирана, на 

което се дължи ниската й концентрация в свободна форма.  

Количественото определяне на съдържащите се в екстракта 

индивидуални флавоноиди изисква първоначален анализ на чисти стандарти, 

с помощта на които да се установят най-подходящите хроматографски 

условия и параметри на мас детектора.  

При хроматографски анализ с UV-Vis детектор е възможно 

откриването както на свободните флавоноиди (агликони), така и на техните 

гликозидни форми, тъй като и двата вида аналити съдържат хромофори. 

Сравняването на хроматограмата, получена от анализа на екстракта с този, 

получен при анализ на смесен стандарт, съдържащ рутин, кверцетин, 

кемпферол и изорамнетин показва, че концентрацията на търсените аналити е 

много ниска и е под границата на откриване на този вид детектор (Фигура 7). 

Това наложи използването на по-чувствителен мас-детектор за количествен 

анализ на флавоноидите. 
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Фигура 7. Хроматограми на: А – екстракт с концентрация 20 mg/L и Б – на смесен 

стандарт (всеки флавоноид е с концентрация 1 mg/mL). Детектирането на аналитите е при 370 

nm, която позволява откриване както на агликони, така и на гликозилирани флавоноиди. 

 

Калибрационните прави, построени с използване на търговски 

стандартни съединения показват линейност в отговора на мас-детектора в 

широк концентрационен диапазон. При избраните условия на 

хроматографския анализ времето на задържане на отделните аналити е между 

7.5 min (рутин) и 15 min (изорамнетин). На фигура 8А (1-3) и 8Б (1-3) са 

показани съответно хроматограмите на анализираните флавноиди в екстракта 

и използваните стандарти. Фигура 9А и 9Б показва хроматограми на екстракт 

и стандарт рутин, който е гликозид на кверцетина.  

Резултатите от количествения анализ на четирите флавоноида са 

представени в Таблица 3. Ниските стойности на свободните агликони не са 

изненадващи, тъй като в растенията флавоноидите се намират предимно като 

гликозиди. Въглехидратният остатък им придава по-голяма хидрофилност и 

улеснява техния транспорт в различните растителни части. Сравнявайки 

получените резултати от спектрофотометричните и хроматографските 

анализи може да се предположи, че 95.5% от флавоноидите, съдържащи се в 

екстракта от семена са гликозилирани.  

А 

Б 
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 Фигура 8. Хроматограма на: (А) екстракт от семена на Гинко билоба: 1А – кемпферол, 

2А – кверцетин , 3А – изорамнетин; и стандарти (Б): – 1Б – кемпферол, 2Б – кверцетин, 3Б – 

изорамнетин 

 

 

 Фигура 9. Хроматограма на стандарт рутин (А) и на екстракт от семена на Гинко 

билоба (Б) 

 

За определяне общото количество флавоноиди – агликони и 

гликозилирани – бе приложена киселинна хидролиза на екстрактите при 

1А 

2А 

3А 

1Б 

2Б 

3Б 

А 

Б 
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условия, описани в Европейската фармакопея за екстракти от листа на Гинко 

билоба. Резултатът от анализа на агликоните показа незначително повишение 

на количествата агликони (Таблица 3), а над 40% от изходния рутин, който бе 

използван като моделно съединение, остава непроменен, което показва, че 

при приложените условия степента на хидролиза е непълна.  

 

Таблица 3. Сравняване на съдържанието на флавоноиди в изследвания екстракт преди 

и след прилагане на хидролиза. 

Изследван 

флавоноид 

Количество 

преди хидролиза 

(µg/g) 

Количество след 

хидролиза (µg/g) 

Кверцетин 14.4 20.7 

Кемпферол 20.2 55.9 

Изорамнетин 30.3 25.8 

Рутин 20.8 8.85 

 

Разработеният хроматографски метод за анализ на съдържащите се в 

екстракта от семена терпени и сескитерпени позволява те да бъдат 

количествено определени за по-малко от 6.5 min (Фигура 10). При този анализ 

проблем се оказва разделянето на гинколидите В и J, които са пространствени 

изомери. Затова получените резултати се представят общо за двата гинколида. 

Общото съдържание на терпен трилактони в екстракта е 895 µg/g, като 

съдържанието на съответните съединения е гинколид А – 242 µg/g, гинколид 

В + J – 388 µg/g, гинколид С – 143 µg/g и билобалид – 122 µg/g.  
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Фигура 10. Хроматограми на стандарти 1А- билобалид, 2А- гинколиди B, J, 3А- 

гинколид С, 4А- гинколид А; и екстракт -1Б- билобалид, 2Б- гинколиди B, J, 3Б- гинколид С, 4Б- 

гинколид А 

 

Получените резултати са сходни със съобщени от други автори 

количества и са представени в Таблица 4.  

 

Таблица 4. Количества на биологичноактивни вещества в екстракт от семена на Гинко 

билоба, сравнени с литературни данни на други автори. Резултатите са представени в µg/g сухо 

вещество от екстракта.   

Вещество Собствени 

резултати 

Zhou et 

al., 2014 

Chen et 

al., 2020 

Boateng, 

Yang, 2021 

Кверцетин 1.4 – 14.4 ND ND NA 

Кемпферол ND – 20.0 ND ND NA 

Изорамнетин 4.5 – 30.0 0.45 ND – 3.5 NA 

Рутин 2 – 20.0 NA ND – 1.9 NA 

Гинколид А 242 165.17 0.92 – 3.47 ND – 9.00 

1А 

2А 

3А 

4А 

1Б 

2Б 

3Б 

4Б 
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Гинколид B 388 199.67 575 – 1988 49.43 – 

102.25 

Гинколид J ---- NA 15 – 47 NA 

Гинколид C 143 136.31 152 – 600 62.21 – 

67.18 

Билобалид 122 72.52 22 – 46 NA 

Гинкотоксин 335 NA NA 51 – 55.2 

Гинколова  

киселина 

18 51.69 56.5 – 

172.2 

2.33 – 4.51 

Общо съдържание  

на флавоноиди 

85.7 – 

111.25 

NA 3.04 – 6.93 1260 – 1950 

Общо съдържание 

на терпени 

895 642.76 767.81 – 

2684.05 

111.64 – 

178.43 

 NA – няма данни; ND – под границата на откриваемост 

Zhou G, Yao X, Tang Y, Qian D, Su S, Zhang L. An optimized ultrasound-assisted extraction 

and simultaneous quantification of 26 characteristic components with four structure types in functional 
foods from ginkgo seeds. Food Сhem 2014b; 158: 177–185. 

Chen X,  Zhong W, Shu Ch, Yang H, Li E. Comparative analysis of chemical constituents 

and bioactivities of the extracts from leaves, seed coats and embryoids of Ginkgo biloba L., Natural 
Product Research, 2020. doi: 10.1080/14786419.2020.1788020 

Boateng ID, Yang XM, Li YY. Optimization of infrared-drying parameters for Ginkgo biloba 

L. seed and evaluation of product quality and bioactivity. Ind Crops Prod 2020; 113108. doi: 
10.1016/j.indcrop.2020.113108 

 

Гинкотоксинът (4’-О-метилпиродоксин) е едно от токсичните 

съединения, намерено в почти всички части на дървото Гинко билоба. Той е 

антивитамин В6 и по-големи количества от него могат да предизвикат 

стомашни болки, гадене, раздразнителност, епилептични конвулсии, а в 

много редки случаи дори и до смърт. Той е много добре разтворим във вода и 

пълното му извличане се осъществява именно с нея, но вероятно значителна 

част се екстрахира и със 70% метанол (Фигура 11). Анализът показа, че 

съдържанието на гинкотоксин в изследвания екстракт е 335 µg/g.  

Съобщения на други изследователи показват, че количеството на 

гинкотоксина може значително да се намали след варене на семената.  



22 

 

 

 
Фигура 11. Хроматограма на стандарт гинкотоксин (А) и гинкотоксин в екстракт (Б) 

 

Гинколовата киселина съдържа дълга неполярна странична верига 

от въглеродни атоми към бензеново ядро и това прави молекулата като цяло 

хидрофобна. Тази слаба полярност не позволява тя да бъде анализирана при 

същите хроматографски условия, както флавоноидите и терпен трилактоните. 

Получените резултати за съдържанието на гинколова киселина С13:0 в 

екстракта от семена на Гинко билоба е 18 µg/g, което значително надвишава 

допустимите нива съгласно изискванията на Европейската фармакопея за 

екстракт от листа.  

 

Фигура 12. Хроматограма на гинколова киселина в EGB (A) и след екстракция с хексан 

(Б) 

А Б 
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След направена екстракция с хексан количеството й бе редуцирано 

до 4 µg/g без съществени промени в нивата на флавоноиди и терпен 

трилактони (Фигура 12).  

Получените данни за химичния състав на 70% метанолов екстракт от 

семена на Гинко билоба са обобщени на Фигура 13. 

 

 

4.3. Биологични изследвания на 70% метанолов екстракт от семена на 

Гинко билоба 

4.3.1. Антиоксидантни свойства  

Почти всички докладвани в научната литература растителни 

екстракти са изследвани и показват антиоксидантни свойства, които най-

Нискомолекулни съединения

Въглехидрати

374 mg/g Полифеноли

118 mg/g

Флавоноиди

20 mg/g

Свободни 
агликони

Кверцетин

20.7 µg/g

Кемпферол

55.9 µg/g

Изорамнетин

25.8 µg/g

Гликозилирани 
флавоноиди

Рутин

8.85 µg/g

Полифенолни 
киселини

р-Кумарова 
киселина

478 µg/g

Танини

9.42 mg/g

Гинколиди

A

242 µg/g

B, J

388 µg/g

C

143 µg/g

Билобалид

122 µg/g

Гинкотоксин

335 µg/g

Гинколова 
киселина

18 µg/g

Фигура 13. Количествено съдържание на нискомолекулни съединения в 70% 

метанолов екстракт от семена на Гинко билоба (спрямо сухото вещество на екстракта в g). 

Стойностите на свободните агликони са измерени след хидролиза. Данните са за семена, 

събрани 2019 год.   
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често се свързват с наличието в тях на растителни метаболити от групата на 

фенолните съединения.  

Повечето от използваните анализи за оценка на антиоксидантните 

свойства на растителните екстракти се основават или на способността на 

някои биологично активни растителни метаболити да образуват цветни 

хелати, или да участват в окислително-редукционни реакции с метални йони. 

От друга страна, всички растителни екстракти съдържат известни количества 

редокс-активни метални йони (главно железни и медни), чиито количества 

зависят от географския произход, почвата, някои фактори на околната среда, 

замърсявания и още много други променливи. Както бе установено, ядките от 

Гинко билоба също съдържат такива йони. Ние предположихме, че тези 

естествено присъстващи редокс-активни метални йони в растенията биха 

могли да повлияят на резултатите от антиоксидантните анализи, което ще 

оказва влияние при сравняването на антиоксидантните свойства на 

растителните екстракти дори от един и същи ботанически вид. Тази хипотеза 

бе проверена като приложихме три често използвани антиоксидантни метода, 

базирани на единичен електронен трансфер. Този механизъм е приложим за 

редокс двойките Fe3+/Fe2+ и/или Cu2+/Cu+. За тази цел сравнихме резултатите 

на получения чрез мацерация водно-метанолов екстракт от семена на Гинко 

билоба и екстракт, получен по същия метод, но обработен с йонообменна 

смола Chelex за отстраняване на йони на преходни метали. Резултатите от тези 

три анализа са представени в Таблица 5. 

Очакванията ни, че след освобождаването на фенолните групи от 

техните координационни съединения с йони на преходни метали, общото 

фенолно съдържание на екстрактите ще се увеличи, бяха потвърдени. Друго 

доказателство за протеклия йонообмен беше рН на двата екстракта. Докато 

оригиналният екстракт имаше рН 7.53, то обработения с Chelex (Na+-форма) 

екстракт показа повишение на рН до 7.85. 

При физиологично рН всички карбоксилни групи са йонизирани и 

това изместване на рН на хелатирания екстракт към по-висока стойност 

предполага заместване на координационно свързани към фенолни групи йони 

на преходни метали с йонно свързан натрий от смола Chelex. Тази промяна в 

рН на хелатирания екстракт обаче е малко вероятно да повлияе на 

антиоксидантните анализи, тъй като общото фенолно съдържание се измерва 

в основна среда, а анализът на DPPH се извършва в метанол. Освен това тези 

анализи използват малки количества растителни екстракти в сравнение с 
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общия обем на реагентите. Единственият чувствителен към рН метод е 

анализа на желязо-редуциращия капацитет, но той използва голям обем 

ацетатен буфер с достатъчен буферен капацитет. 

 

Таблица 5. Антиоксидантни свойства на екстракт от семена на Гинко билоба преди и 

след третиране с йонообменна смола Chelex®, определена чрез три метода. Стойностите са средни 

от трикратни измервания ± стандартно отклонение. Статистически значима разлика между 

стойностите, получени за двата екстракта, е оценена чрез P-стойността. GAE – еквиваленти 

галова киселина (mg/g). 

Вид 

екстракт 

Общо 

фенолно 

съдържание 

(GAE) 

 Желязо-

редуциращ 

капацитет 

(Trolox eq) 

 Радикал 

свързващ 

капацитет 

(g IC50) 

 

 Mean ± SD P Mean ± SD P Mean ± SD P 

Нехелатиран 118 ± 3 0.005 98 ± 5 0.006 470 ± 10 0.0001 

Хелатиран 128 ± 2  115 ± 1  620 ± 20  

 

Желязо-редуциращият капацитет беше по-висок при хелатирания 

екстракт и това също може да бъде отдадено на по-голям брой способни да 

действат като антиоксиданти освободени от хелати фенолни групи. Що се 

отнася до резултатите от DPPH анализа, при него по-добри резултати показа 

необработеният екстракт. Ако приемем, че в редукционната среда на 

растителните клетки железните и медните йони са предимно в своята 

редуцирана форма и са свързани с полифеноли, това би могло да обясни по-

високия редуциращ капацитет на нетретирания растителен екстракт, който е 

намален след отстраняване на йони на преходни метали Chelex. Освен това в 

метанолов разтвор освен единичен електронен трансфер е възможно 

действието и на друг механизъм – пренасяне на водородни атоми. 

 

 



26 

 

4.3.2. Цитотоксични свойства  

Измерването на електричния импеданс на клетъчния монослой 

показва, че клетъчният индекс за двете изследвани туморни клетъчни линии 

драстично намалява, когато клетките се третират с концентрации на екстракта 

700 и 600 μg/mL (Фигура 14).  

 

Фигура 14. Анализ в реално време на HCT116 и A2058 клетки, третирани с EGB.  

Клетките са култивирани в E-плаки, поставени в системата xCelLigence и инкубирани 

в продължение на 24 часа.  След това плаките са извадени и хранителната среда в ямките се заменя 

с хранителна среда, съдържаща различни концентрации на EGB. Клетките, третирани с 0.8% 

DMSO в среда без серум, служи като контрола. Всички графики се генерират от RTCA Софтуер 

2.0. 

A1, A2: Графиките показват динамиката на клетъчния индекс (оста y) по време на 

третирането (оста x). Индексът на клетките се нормализира до времева точка на третиране 

(вертикални черни линии). Цветовете на линиите в графиките съответстват на ЕGB 

концентрациите, посочени в C2.  

B1, B2: Графиките показват връзката между EGB концентрацията и клетъчния индекс. 

Увеличаването на концентрациите води до непрекъснато намаляване на стойността на клетъчния 

индекс, което е показателно за по-голям брой мъртви клетки.  

C1, C3: Анализ на данни от софтуера RTCA 2.0. Кривите са използвани за определяне 

на IC50 стойности за двете клетъчни линии. Изчислените стойността на IC50 за клетките HCT116 

е 531 μg/mL, а за клетките А2058 – 430 μg/mL. 

C2: Цветови код, използван в A и B. 
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Докато спадът в клетъчния индекс се проявява в приблизително 48 

часа въздействие на екстракта върху HCT116 клетки (Фигура 14, А1), 

цитотоксичният ефект на екстракта се проявява по-рано при A2058 клетки, 

поне за двете най-високи концентрации (Фигура 14, А2). Въпреки различното 

поведение на двете линии ракови клетки, анализът в реално време ясно 

показва постепенно намаляване на клетъчния индекс при по-високи 

концентрации на екстракта (Фигура 14, В1,2).  Анализът на резултатите е 

извършен в RTCA софтуера и показа стойност IC50 от 531 μg/mL за HCT116 

клетки (фигура 14, С1) и 430 μg/mL за А2058 клетки (фигура 14, С2).   

 

Фигура 15. Количествен (A) и качествен анализ (B) на клетъчната жизненост на 

клетките HCT116 и A2058.  

A1, A2: WST-1 колориметричен анализ е използван за определяне на броя на живите 

клетки при третиране с нарастващи концентрации на EGB. Контролните клетки са третирани с 

0.8% DMSO.  

B1, B2: Оцветяване с калцеин-AM и етидиев хомодимер-1, използвано съответно за 

откриване на живи и мъртви клетки, при третиране с различни концентрации на EGB. Снимките 

се заснемат след 72 часа на третиране и са показани три представителни концентрации – 700, 500 

и 200 μg/mL EGB, както и контролни нетретирани клетки. 
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В края на експеримента в реално време жизнеността на клетките се 

измерва с реактива WST-1 (Фигура 15, А). Резултатите потвърждават силно 

цитотоксично въздействие върху двете туморни клетъчни линии с IC50 

стойности от 455 μg/mL за HCT116 клетки (фигура 15, А1) и 330 μg/mL за 

А2058 клетки (фигура 15, А2).   

В независим експеримент двете туморни клетъчни линии са 

третирани със същите концентрации на екстракт, проведен е LIVE/DEAD 

клетъчен анализ на всеки 24 часа от третирането и клетките са наблюдавани 

под микроскоп.  След 72 часа и при двата вида клетки – HCT116 и A2058, 

третирани със 700 μg/mL екстракт, монослоят е ясно нарушен и броят на 

живите клетки е много малък, както се вижда от микроскопските данни и 

оцветяването с калцеин-АМ (фигура 15, В). Клетъчният монослой от HСT116 

изглежда по-добре запазен при 500 μg/mL EGB (Фигура 15, B1) в сравнение с 

A2058 монослой (фигура 15, В2), въпреки че броят на мъртвите клетки, 

визуализирани чрез оцветяване с етидиев-хомодимер е доста висок за двете 

клетъчни линии. Естествено, след 72 часа третиране се наблюдават много 

мъртви клетки и при ниски концентрации на EGB, както и в контролите, но в 

тези ямки броят на живите клетки е много по-висок и монослойът е по-добре 

запазен (фигура 15, В1 и В2). 

За да се провери дали екстрактът от семена на Гинко билоба има 

специфичен антитуморен ефект, нетуморни фибробласти клетки McCoy-

Plovdiv са третирани с екстракта в концентрации 800, 750, 700, 650 и 600 

μg/mL и се измерва жизнеността на клетките след 72 часа. Установява се, че 

нито една от приложените концентрации не е намалила значително 

жизнеспособността на клетките. Освен това, в ямките с най-високата 

приложена концентрация броят на живите клетки намалява само със 7% в 

сравнение с контролата (Фигура 16).   
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Фигура 16. Качествен (А) и количествен анализ с WST-1 (B) на клетъчната жизненост 

на клетките на McCoy-Plovdiv.  

A: Оцветяване с калцеин-AM и етидиев хомодимер-1 се използва за визуализиране на 

живи и мъртви клетки, съответно, при прилагане на различни концентрации EGB. Снимките се 

заснемат след 72 часа на третиране и са показани три представителни концентрации – 700, 500 и 

200 μg/mL EGB, както и контролни нетретирани клетки.  

В: WST-1 колориметричен анализ е използван за определяне броя на живите клетки 

при третиране с нарастващи концентрации на EGB. Контролните клетки са третирани с 0.8% 

DMSO.  

 

В заключение, наличието на силен цитотоксичен ефект на EGB е 

недвусмислено доказано и потвърдено чрез три използвани методи. 

Съдържащи се в екстракта съединения значително нарушават 

пролиферацията и жизнеността на две туморни клетъчни линии, HCT116 и 

A2058, докато такъв ефект не се наблюдава за нетуморната клетъчна линия 

McCoy-Plovdiv.   
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4.3.3. Антимикробно действие на нехелатиран и хелатиран екстракт 

In vitro антимикробната активност на екстракта от семена на Гинко 

билоба срещу двадесет микроорганизми бе оценена по два различни метода – 

първичен скрининг с метода на дифузия в агарна среда и определяне на 

минималната инхибиторна концентрация. При най-високата тествана 

концентрация – 3.5 mg/mL, при 13 от тестваните организми се установи 

наличие на зона на инхибиране, като най-широка е при Rhizopus sp. – 13 mm. 

Очаквано минималната инхибираща концентрация (MIC) бе най-ниска при 

Rhizopus sp.; данните за намерените MIC са представени в Таблица 5. 

Екстрактът от семена на Гинко нямаше ефект върху нито един от 

изследваните щамове дрожди. 

При антимикробните тестове са изпитани два вида екстракта – освен 

този, получен в 70% метанол е изследван и екстракт, обработен с 

йонообменна смола Chelex за отстраняване на метални йони. Тези 

микроелементи са жизненоважни за човешкия организъм, но те са още по-

важни за микроорганизмите. Някои щамове продуцират нискомолекулни 

съединения с изключително висок афинитет към Fe3+, наречени сидерофори, 

които улавят този метален йон от околната среда и го транспортират до 

клетките на микроорганизмите, за да осигурят протичането на техни 

жизненоважни процеси като дишане и ДНК синтез. Антимикробният 

потенциал на сложни смеси от съединения често се свързва с техните 

хелатиращи свойства Докато при повечето щамове не се наблюдава разлика в 

MIC за двата вида екстракта, то при два от щамовете (Bacillus 

amyloliquefaciens и Enterococcus faecalis) MIC е двойно по-ниска за 

хелатирания екстракт, а при други два (Escherichia coli ATCC 8739 и Rhizopus 

sp.) MIC е двойно по-висока. Интерпретацията на тези резултати изисква по-

нататъшни изследвания върху механизма на антимикробното действие на 

екстракта от семена на Гинко билоба с използване на търговски достъпни 

щамове на микроорганизми, продуциращи сидерофори. 
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Таблица 5. Минимални инхибиращи концентрации (MIC) на екстракт от семена на 

Гинко билоба върху различни щамове микроорганизми 

Микроорганизми MIC (mg/mL) 

нехелатиран 

MIC (mg/mL) 

хелатиран 

Bacillus subtilis ATCC 6633 0.875 0.85 

Bacillus cereus 0.875 0.85 

Bacillus amyloliquefaciens 1.75 0.85 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 0.875 0.85 

Enterococcus faecalis 3.5 1.7 

Micrococcus luteus 3.5 3.4 

Salmonella enteritidis 1.75 1.7 

Escherichia coli ATCC 8739 1.75 3.4 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 1.75 3.4 

Aspergillus niger ATCC 1015 0.875 0.85 

Penicillium sp. 1.75 1.7 

Rhizopus sp. 0.109 0.212 

Fusarium moniliforme ATCC 38932 3.5 3.4 

 

4.3.4. Резултати от in vivo експерименти с животни 

Спонтанните алтерации, регистрирани чрез Y-лабиринта, са 

показател за пространствената разпознавателна памет. Животните, третирани 

с пирацетам статистически значимо повишават спонтанната алтерация при 

теста за памет спрямо групата с физиологичен разтвор. При сравнение на 
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трите опитни групи с чистата контрола, само групите с двете по-ниски дози 

от екстракта на Гинко билоба (50 и 100 mg/kg) достоверно увеличиха 

спонтанната алтерация при теста за паметови следи, докато групата, получила 

най-висока доза EGB – 200 mg/kg, не постигна статистически значима разлика 

в сравнение с контролната (Фигура 17).  

Y-лабиринтът може да се прилага за оценка на краткосрочната памет 

и общата локомоторна активност. Нашите резултати показаха подобряването 

й при двете по-ниски изследвани дози от екстракта в сравнение с чистата 

контрола. Нещо повече, ефектът им е съизмерим с този на позитивната 

контрола пирацетам.  

 

Фигура 17. Ефект на екстракт от семена на Гинко билоба (EGB) върху спонтанната 

алтерация при Y-лабиринт при плъхове. *р<0,05 при сравнение с групата с физиологичен разтвор. 

РСМ – пирацетам. 

 

Т-лабиринтът е метод за изследване на пространствената работна 

памет. Групата, третирана с пирацетам, повиши значимо индекса на работна 

памет (р<0.05) при сравнение с контролната група. Трите експериментални 

групи с екстракт от семена на Гинко билоба достоверно увеличиха индекса на 

работна памет при сравнение с групата с физиологичен разтвор (р<0.05). 
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Получените резултати показват статистически значимо подобрение в индекса 

на работна памет и при трите изследвани дози от екстракта от Гинко билоба 

спрямо контролата, който е съизмерим с ефекта на пирацетама. Сравнение 

между четирите опитните групи на индекса на работната памет не показва 

статистически значима разлика (Фигура 18). 

 

 

Фигура 18. Ефект на екстракт от семена на Гинко билоба (EGB) върху 

пространствената памет при плъхове. *р<0.05 при сравнение с групата с физиологичен разтвор. 

РСМ – пирацетам. 

 

При опитите за пасивно обучение чрез step-down тест животните, 

получили пирацетам в доза 600 mg/kg достоверно удължиха времето за 

реакция през двата дни на тренировки (респ. р<0.05 и р<0.01) и при тестовете 

за памет (респ. р<0.05 и р<0.01) в сравнение с контролната група. Животните, 

получили най-ниската доза от екстракта на Гинко билоба (50 mg/kg) 

достоверно удължиха времето за реакция през втория ден на обучение 

(р<0.01), както и при теста за дългосрочна памет (р<0.01). Плъховете, 

получили средната доза от екстракта достоверно увеличиха латентното време 

на 2-ия тренировъчен ден (р<0.01), при теста за краткосрочна (р<0.05) и 

дългосрочна памет (р<0.01). Животните, получили екстракт от Гинко билоба 

в най-високата доза не промениха достоверно времето за престой върху 
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платформата както по време на обучението, така и при двата теста за памет 

(Фигура 19). Поведенческите реакции при този тест се опосредстват от 

хипокампа. Вероятно наблюдаваният подобряващ паметта ефект на екстракта 

се дължи на стимулиране на дългосрочното потенцииране в хипокампа. 

 

 

Фигура 19. Ефект на EGB върху латентно време за реакция при step-down тест при 

плъхове. *р<0.05 при сравнение с групата с физиологичен разтвор; # р<0.01 при сравнение с 

групата с физиологичен разтвор 

 

При опитите за опознаване на нови обекти животните, третирани с 

пирацетам в доза 600 mg/kg статистически значимо увеличиха 

опознавателния индекс спрямо контролата (р<0.05). От трите опитни групи 

само животните, третирани със средната доза от екстракта (100 mg/kg) 

достоверно повишиха опознавателния индекс (р<0.05) в сравнение с чистата 

контрола (Фигура 20).  
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Фигура 20. Ефект на екстракт от семена на Гинко билоба върху опознавателния индекс 

при опознавателен тест при плъхове. *р<0.05 при сравнение с групата с физиологичен разтвор 

 

Основните ефекти на екстракт от Гинко билоба в централната нервна 

система изглежда са свързани с неговите антиоксидантни свойства, които 

изискват синергично действие на флавоноиди, терпеноиди и органични 

киселини. Тези съединения в различна степен действат като уловители на 

свободните радикали, които са считани за медиаторите на прекомерна 

липидна пероксидация и увреждане на клетките, наблюдавани при болестта 

на Алцхаймер.  

 

5. Бъдещи перспективи 

Докато дървото Гинко билоба има за родина Китай и ядките му се 

използват в далекоизточните национални кухни, в България Гинко билоба не 

се използва като храна. Отглежда се като парково дърво от края на 19-ти век, 

като се използват няколко сорта. През периода 2011 – 2014 г. е направена 

частична инвентаризация на наличните български генетични ресурси от 

Гинко билоба в районите, където е разпространено. Данните от това 
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проучване показват, че Пловдив е градът с най-много екземпляри (182) от това 

дърво, а вероятно през последните 7 години техният брой се е увеличил. Само 

7.2% от тези растения са женски. Поради неприятната миризма на узрелите 

месести семена, понякога вече засадените женски дървета умишлено се 

изкореняват след засаждането. Повечето женски растения, изследвани в 

гореспоменатото проучване, са на възраст 40-50 години, което показва, че в 

миналото не са правени опити за избягване на женски растения, които 

създават проблеми при поддържането на парковата среда. Така семената от 

Гинко билоба остават един нежелан и неизползван природен ресурс. Въпреки 

че те са все още непознати като храна в България, стремежът към 

здравословно и екологично хранене доведе до навлизането на екзотични, 

непознати до преди 10 – 20 години храни у нас. Може би е време да се 

популяризират и семената на Гинко, защото те напълно отговарят на 

определението за функционална храна – продукт, които освен осигуряването 

на хранителни вещества и енергия, благоприятно модулира една или повече 

целенасочени функции в тялото, като засилва определен физиологичен 

отговор и/или намаляват риска от заболяване. Те могат да осигурят 

микроелементи, макар и в не много високи концентрации, омега-3 и омега-6 

мастни киселини, въглехидрати с ниска степен на усвояемост, високо 

съдържание на терпеноиди (гинколиди и билобалид) с доказани ползи за 

здравето. Всичко това са аргументи в полза на перспективата за 

популяризиране на семената на Гинко като здравословна функционална 

храна. Ограничението пред тази перспектива е съдържанието на гинкотоксин 

и гинколова киселина в ядките, така че консумацията на повече от 10 ядки на 

ден може да крие рискове за здравето. По данни на други автори 

предварителното сваряване на ядките значително намалява концентрацията 

на гинкотоксин поради неговата водоразтворимост. 

Другата перспектива е разделното използване на органичен екстракт 

от семена без токсични компоненти, неговата стандартизация и използване на 

фармакологичния му потенциал като ноотропно средство, подобно на 

екстракта от листа, както и пречистване на остатъчното нишесте и 

използването му в хранителната и фармацевтичната индустрия. 

Надяваме се изследванията, включени в дисертационния труд, да 

очертаят бъдещи възможности за оползотворяване на този засега нежелан 

заради създаваните от него екологични проблеми природен продукт. 
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6. Изводи 

1. Семената на Гинко билоба съдържат малки количества протеини (~5%) и 

липиди (~1%). В състава на мазнините преобладават ненаситените висши 

мастни киселини, значителна част от които са незаменими омега-3 и омега-

6 мастни киселини.  

2. Основна част от сухото вещество на семената е нишесте (~70%), което се 

характеризира с високо съдържание на амилоза. Значителна част от 

нишестето е устойчиво на in vitro ензимна хиролиза, което дава основание 

да бъде отнесено към т.н. „бавни въглехидрати“. 

3. Около 6-8% от състава на семената представлява разтворими в метанол 

вторични метаболити, между които фенолни киселини, флавоноиди, 

танини и терпен трилактони. За разлика от екстракта, получен от листа, в 

екстракта от семена количеството на флавоноидите е незначително, а 

преобладават терпените, с чието присъствие се свързват специфичните 

терапевтични свойства на екстрактите от Гинко билоба. Значителни са 

количествата на гинкотоксин и гинколова киселина, поради което трябва 

да се разработят методи за тяхното отстраняване или намаляване. 

4. Екстрактът от семена на Гинко билоба има добре изразени радикал-

свързващ и редукционен капацитет. Оценката на тези антиоксидантни 

свойства се влияе от наличието на разтворими хелати на редоксактивни 

(железни и медни) метални йони. 

5. Резултатите от антимикробните тестове показват, че 13 от общо 20 

тествани микроорганизми проявяват чувствителност спрямо екстракта от 

семена на Гинко билоба. Наблюдаваната антимикробна активност е слаба 

и по-нататъшни изследвания върху механизма на действие, както и 

пречистване на екстракта от неактивни компоненти биха довели до по-

добри антимикробни свойства. 

6. Съдържащи се в екстракта съединения значително нарушават 

пролиферацията и жизнеността на две туморни клетъчни линии – HCT116 

(от човешки карцином на дебелото черво) и A2058 (от лимфни метастази 

при меланома). Този цитотоксичен ефект е тумор-специфичен, тъй като не 

се наблюдава при нетуморната клетъчна линия.  

7. Екстрактът от семена, приложен перорално в концентрации 50 и 100 mg/kg 

повлиява паметовите и обучителни функции при плъхове. Ефектите на 

екстракта са съизмерими с този на ноотропния препарат пирацетам. 
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8. Данните за химичния състав и биологичните свойства на семената от 

Гинко билоба позволяват те да бъдат отнесени към т.н. функционални 

храни, тъй като освен хранители вещества те съдържат и съединения с 

доказани ползи за човешкото здраве. 

 

7. Приноси 

1. За първи път е изследван химичния състав на семена от българска 

популация на Гинко билоба. В резултат на изследването е потвърдено 

наличието на отделни класове съединения в семената (флавоноиди, 

терпен трилактони, танини), направена е съпоставка с количественото 

съдържание на биологично активни съединения в екстракт от листа, 

както и с растителен материал от други популации.  

2. За първи път е показано, че антиоксидантните свойства на растителните 

екстракти се влияят от присъствието на редокс активни метални йони в 

тях. Този оригинален научен принос има важно методологично 

приложение, което дава възможност за сравняване на резултатите при 

изследване на антиоксидантните свойства на растителни видове от 

различен географски произход. 

3. За първи път се съобщава за антимикробни свойства на 70% метанолов 

екстракт от семена на Гинко билоба върху 13 неизследвани вида 

микроорганизми; определени са неговите минималните инхибиращи 

концентрации. 

4. За първи път е съобщено за наличие на силен цитотоксичен ефект на 70% 

метанолов екстракт от семената върху две туморни клетъчни линии, 

HCT116 и A2058. Показано е, че регистрираният ефект е тумор-

специфичен и не се наблюдава за нетуморната клетъчна линия McCoy-

Plovdiv. 

5. За първи път са публикувани данни от in vivo експерименти с екстракт от 

семената на Гинко билоба, които показват, че приложен в концентрации 

50 mg и 100 mg на kg телесно тегло при плъхове Wistar, той подобрява 

техните обучителни и паметови функции в степен, съизмерима със 

синтетичния подобрител на когнитивните функции пирацетам. 
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Пловдив „ Медицина на бъдещето“, 29-31.10.2020 г., проведена в електронна 

среда. 

8.3. Участия в научни проекти 

1. Докторантски проект ДПДП-01/2018г., финансиран от МУ-Пловдив 

2. Участник в Национална научна програма „Иноватовни нискотоксични 

биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед) 2018-

2022 год. 
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Благодарности 

 

 Искам да изкажа искрени благодарности на моя научен ръководител проф. 

Марияна Аргирова, дхн за професионализма и ценната подкрепа по време 

на изработване и написване на този дисертационен труд. За цялостното 

методично ръководство и ценните практически съвети. За мен е чест и 

привилегия, че имам такъв ментор, в чието лице да срещна подкрепа и 

търпение, който да ме мотивира, вдъхновява и наставлява, и който да 

притежава всеобхватни научни познания, разбиране и човечност. 

 

 Благодаря на членовете на научното жури за рецензиите и становищата, 

за обективните мнения, въпроси и ценни препоръки. 

 

 Специални благодарности към академичното ръководство на 

Медицински университет – Пловдив за институционалната подкрепа и 

предоставените  възможности за реализация на докторантите. 

 

 Благодаря на колегите от кат. “Химични науки“ за подкрепата, съветите 

и помощта, за спокойната, приятелска атмосфера, с която ме посрещнаха още 

от първия ден. 

 

 Благодарна съм на д-р Десислав Томов, кат. „Биоорганична химия“ за 

търпението, отзивчивостта и помощта при изработване на мас-

хроматографските анализи, за полезните препоръки и съвети. 

 

 Благодаря на колегите от кат.“Медицинска биология“ в лицето на доц. 

Мариан Драганов, дб и гл.ас. Яна Феодорова, дб. Благодарности на проф. 

Валентин Турийски, дб, и на гл.ас. Райна Ардашева, дб от кат. „Физика и 

биофизик“ за моралната подкрепа и насоките. 

 

 Благодаря и на колегите от кат. „Фармакология, токсикология и 

фармакотерапия“ и кат. “Фармакология и медицинска токсикология“ за 

оказаното съдействие при изпълнение на съвместната ни експериментална 

дейност, за подкрепата, ценните съвети и приятелството. 
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 Изключително съм благодарна на проф. Людмил Пейчев, дм, мзм и на 

проф. Иванка Костадинова, дм, мзм в чието лице съм срещала винаги 

разбиране, подкрепа и съпричастност. Благодарна съм, че професионалното 

ми израстване започна във Вашите катедри. Показахте ми колко са важни 

отношението и професионализмът. 

 

 Благодарна съм за огромната подкрепа, търпение, разбиране, 

съпричастност и помощ на моето семейство и приятели през тези години. 

 

 

Сърдечно Ви благодаря! 

 


