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След 2000 година, броят на застрашените растителни видове в света и
България прогресивно нараства, като много от тях са с ценни
фармакологични свойства и широко приложение в народната и
съвременната медицина. Глобалната Стратегия за Опазване на Растенията
на IUCN подпомага прилагането и развитието освен на in situ, така и на ex
situ методи за съхранение на растителното биоразнообразие. Ex situ
опазването се извършва извън естествената среда - в ботанически градини,
опитни полета, ген банки или в лабораторни условия чрез in vitro колекции
от органни, тъканни или клетъчни култури. In vitro култивирането и
микроразмножаването се прилагат като подходи за дългосрочно
съхранение на генетичен материал, позволяват контролирано култивиране
и/или запазване на клетки и тъкани с оптимален добив на биомаса и на
вторични метаболити, с доказана или потенциална биологична активност.
Род Artemisia (Asteraceae), включва близо 500 вида преобладаващо
тревисти растения, разпространени по целия свят, като само 14 се срещат в
България. Много от тях са доказано лечебни растения, използвани в
народната и конвенционалната медицинска практика. Редките и
застрашени представители на този род в България са Artemisia
chamaemelifolia Vill. (планински пелин, "критично застрашен", глациален
реликт под закрилата на ЗБР, включен в Червената книга на България),
Artemisia eriantha Ten. (алпийски пелин, глациален реликт, включен като
"застрашен" в ЧК, под защита на ЗБР, "слабо засегнат" в Червения списък
на IUCN), Artemisia lerchiana Stechm. (лерхианов пелин, под защита на
ЗБР, с ограничителен режим на използване) и Artemisia pedemontana Balbis
(скален пелин, включен в ЧК като "застрашен", защитен от ЗБР). Поради
застрашения им статус, се изискват адекватни мерки за опазване на
българските им популации. Заплахите и за четирите вида са негативното
антропогенно влияние, малките и изолирани популации с ниски
възобновителни способности, местообитания със специфични условия
(микроклимат, структура и състав на почвата, надморска височина).
Няма данни за in vitro култури от A. chamaemelifolia, A. eriantha, A.
lerchiana и A. pedemontana с български произход, но успешно е въведена и
се изследвана in vitro италианска разновидност на A. eriantha. Всички
изредени редки видове пелин са проучвани по отношение на биологично
активните им вещества, като е използван растителен материал от
естествените популации или от полеви колекции на ботанически градини.
Установено е огромно разнообразие от етерични масла, както и редица

феноли и флавоноиди, които обуславят и съответните изследвания на
предполагаемата им антиоксидантна, антибактериална, противотуморна и
противовирусна активност. Биотехнологичните подходи за култивиране на
редките видове пелин осигуряват възможност за получаване на достатъчно
количество биомаса, чрез която да се проучи морфо-физиологията,
биологичната активност и изменчивостта на вида в in vitro условия.
Получените in vitro култури са възможен източник на посадъчен материал
с установени и/или селектирани характеристики, който да служи за
създаване на промишлено насаждение и/или за реинтродукция на видовете
в застрашените хабитати. Наличието на насаждение от всеки от четирите
редки и застрашени вида би заменило нуждата от събиране на дрога от
естествените им находища за потенциалното им лечебно приложение.
Възможността за ex vitro адаптация и за подсилване на естествените
популации с in vitro размножени растения със стабилни характеристики
повишава шансовете за опазване на видовете както ex situ, така и в
есетествените им местообитания.
Настоящата дисертация изследва възможностите за въвеждане в in
vitro култура и микроразмножаване на растения A. chamaemelifolia, A.
eriantha., A. lerchiana и A. pedemontana, за получаване на колекции тъканни
и органни култури, за анализ на съдържащите се в тях вторични
метаболити и биологичната им активност и за ex situ съхранението им.
Културата от A. chamaemelifolia е избрана като най-бързо и стабилно
размножаваща се за осъществяване на физиолого-биохимично
охарактеризиране на растенията - in vivo, in vitro и ex vitro. Анализирано е
съдържанието на антиоксиданти чрез спектрофотометрични и
хроматографски методи, антиоксидантната активност на различни
екстракти чрез радикалови методи и съставът на етерично-маслената
фракция чрез газ-хроматография. Очаква се дългосрочно поддържане на
колекция in vitro и ex vitro култури от застрашени български видове
Artemisia с потенциално приложение в алтернативните терапии на
актуални проблеми като раковите и вирусните заболявания.

I. Характеристика на застрашени и редки видове от род Artemisia в
България
I. 1. Род Artemisia - характеристика.
I. 2. Видово описание - анатомия, морфология и популационни
особености на Artemisia chamaemelifolia Vill., Artemisia eriantha Ten.,
Artemisia lerchiana Stechm. и Artemisia pedmontana Balbis.
I. 2. 1. A. chamaemelifolia Vill., Планински пелин
I. 2. 2. A. pedemontana Balbis, Скален пелин
I. 2. 3. A. eriantha Ten., Алпийски пелин
I. 2. 4. A. lerchiana Stechm., Лерхианов пелин
I. 3. Заплахи и мерки за защита
II. Фармацевтично, икономическо значение и етноботаника на
растения от род Artemisia.
II. 1. Фармацевтично и икономическо значение.
II. 1. 1. Антибиотични, фунгистатични, нематоцидни и инсектицидни
свойства.
II. 1. 2. Фармакологични свойства и клинични експерименти.
а) Цитотоксични агенти:
б). Антималарийна активност:
II. 1. 3. Горчиви вещества и ликьори.
II. 1. 4. Подправки и овкусители.
II. 2. Етноботаника.
III. Ex situ опазване чрез in vitro култивиране
III. 1. In vitro колекции.
III. 2. Съхраняване с бавен растеж (Slow Growth Storage)
III. 3. Микроразмножаване
III. 3. 1. Избор на експланти
III. 3. 2. Стерилизация
III. 3. 3. Студена стратификация
III. 3. 4. Хранителна среда
III. 3. 5. Растежни хормони в in vitro култури
III. 3. 6. Образуване на прорастъци
III. 3. 7. Коренообразуване
III. 4. Адаптация на in vitro получени растения
IV. Биологично-активни вещества при видове от род Artemisia
IV. 1. Artemisia chamaemelifolia Vill.
IV. 2. Artemisia lerchiana Stechm.

IV. 3. Artemisia pedemontana Balbis
IV. 4. Artemisia eriantha Ten.

Цел на настоящата дисертация е изследване на възможностите
за ex situ опазване на редки и застрашени лечебни видове пелин
(Artemisia chamaemelifolia Vill., Artemisia lerchiana Stechm., Artemisia
pedеmontana Balbis. и Artemisia eriantha Ten.) от български популации.
За постигане на поставената цел, бяха формулирани и разработени
следните научни задачи:
1.Прилагане на биотехнологични методи за ex situ опазване на
четирите вида пелин:
- Иницииране на in vitro култури от A. chamaemelifolia, A. lerchiana, A.
pedеmontana и A. eriantha чрез семена или стъблени експланти;
- Ускорено микроразмножаване на A. chamaemelifolia – приложение на
BAP за оптимизиране и ускоряване на размножаването и растежа in
vitro;
- Продължително in vitro поддържане на органни култури от четирите
изследвани вида от род Artemisia и създаване на in vitro колекция;
- Ex vitro адаптация и аклиматизация на растенията.
2. Характеризиране на биологичната активност на екстракти от A.
chamaemelifolia при последователните стадии на култивиране (in vivo, in
vitro, ex vitro):
- Определяне съдържанието на феноли и флавоноиди чрез
спектрофотометрични и хроматографски методи;
- Изследване на антиоксидантна активност – корелация с количеството на
фенолни съединения;
- Определяне на съдържанието на етерично-маслената фракция;
- Изследване на цитотиксичен и адювантен потенциал на хлороформен
екстракт от in vitro култивирани растения A. chamaemelifolia върху
човешки туморни клетъчни линии.

I. Материали
I.1. Изходен растителен материал
Зрели семена и цели растения от A. eriantha и A. pedеmontana, както и цели
растения от A. chamaemelifolia и A. lerchiana са събрани през 2011 г. от

популациите на видовете на територията на България, с разрешение от
МОСВ. Зрели семена от A. chamaemelifolia са получени през 2010 г. от
колекцията на ИБЕИ - БАН, София.
Семената са залагани за покълване след подлагане на стратификация,
докато свежите стъблени експланти са обработвани и залагани веднага
след транспортирането на събраните майчини растения от естествените
местообитания.
II. Методи
II. 1. Въвеждане в in vitro култура - за повишаване кълняемостта на
семената е приложена стратификация за 1 месец и за 1 година, при 4°С
градуса. Стерилизацията на растителния материал е извършена чрез
третиране на семената за 15 мин. в 4-5 % разтвор на натриев хипохлорит
(NaOCl) и на стъблените експланти за 5-6 мин. в 0,1% разтвор на живачен
двухлорид (HgCl2),.
II. 2. Микроразмножаване и продължително поддържане на in vitro
култури - за ускорено размножаване in vitro на вид A. chamaemelifolia е
използвана среда MS, съдържаща 10 концентрации цитокинин BAP (0,1 ÷
1,0 mg.L -1), докато за дългосрочно култивиране на A. chamaemelifolia, A.
lerchiana, A. pedеmontana беше приложена MS среда, съдържаща Gamborg
B5 витамини, а за A. eriantha - основна MS хранителна среда, без растежни
регулатори, с 30 g.L-1 захар като въглероден източник. За оценка на
влиянието на хранителната среда върху микроразмножаването и
съхранението в култура бяха изследвани следните показатели: растеж,
размножителен коефициент, образуване на множествени прорастъци,
калусообразуване, коренообразуване, добив, витрификация, некроза, а при
калусни култури е изчисляван растежен индекс.
II. 3. Ex vitro адаптация - еx vitro адаптацията е проведена в оранжерия и в
два вида растежна камера с контролирани условия. Растежна камера 1 е
приложена за ex vitro адаптация на A. chamaemelifolia в две последователни
стъпки: 1) 4 седмици в растежна камера с контрол на параметрите на
околната среда – вентилация 45%, симулиране на денонощен ритъм: ден
(10 ч. при 23°С, 3300 lx осветеност, изходна влажност 80%, крайна
влажност 50%); нощ (8 ч., при 23°С, на тъмно, изходна влажност 90%,
крайна влажност 60%); междинни периоди (по 3 часа, при 20°С, 2070 lx
осветеност, изходна влажност 85%, крайна влажност 55%); 2) 8 седмици
във фитотрон при 16/8 ч ден/нощ (смесено осветление от дневна и бяла
фотодиодна светлина) и денонощни колебания на температурата: 22±6°C и
на влажността: 25-60%. Растежна камера 2 е приложена за ex vitro
адаптация на A. lerchiana и A. pedemontana в продължение на 4 седмици,

фотопериод 16/8 ден/нощ, намаляваща влажност 90%>80%>70%>60%
(всяка поддържана за по 1 седмица), температура 23±2°С, дневна
осветеност 60%, вентилация 50%. Аклиматизация на опитното поле е
извършена за in vitro получени растения (за A. chamaemelifolia, A. lerchiana
и A. pedеmontana) и при растения, донесени от естествените популации (за
A. chamaemelifolia).
II. 4. Аналитични методи - всички анализи са проведени с растителен
материал от вид A. chamaemelifolia. Пробоподготовката е извършена чрез
Soxhlet екстракция, лиофилизация и водна дестилация. Направено е
количествено определяне на феноли, флавоноиди и кверцетинови
гликозиди (Singleton et al.,1999; Chang et al., 2002; Georgiev et al., 2010).
Определена е антиоксидантната активност, чрез определяне нивото на
липидна пероксидация (Dhindsa et al., 1981), акумулацията на активни
кислородни форми (Keston and Brandt, 1965), определяне на тотална
антиоксидантна активност (Prieto et al., 1999), DPPH радикалов метод и
ABTS радикалов метод. Анализирано е съдържанието на пластидни
пигменти в in vitro култури върху MS хранителна среда, съдържаща 10
концентрации цитокинин BAP (0,1 ÷ 1,0 mg.L -1). Анализирано е
съдържанието на етерично-маслената фракция на in vivo, in vitro и ex vitro
растения от A. chamaemelifolia чрез GC/MS метод.
III. Статистическа обработка на данните - изчислявани са стандартно
отклонение (SD, STDEV), процент на вариация (V, %), ANOVA анализ, tтест (P ≤ 0,05) и корелационен коефициент на Pearson (r) в Excel.

I. Иницииране на in vitro култури от A. chamaemelifolia, A.
pedemontana, A. lerchiana и A. eriantha.
1. Artemisia chamaemelifolia Vill.
В резултат на експериментите за покълнване и иницииране на in
vitro култура от семена на планински пелин беше получена обилна и
стабилно размножаваща се in vitro култура. За A. chamaemelifolia Vill. и A.
umbelliformis ssp. eriantha (Ten.) с испански произход e доказана висока
кълняемост при повече от 5 години съхранение при стайна температура
(Oliva Brañas et al., 1997). Първият експеримент за сравняване влиянието
на два различни вида среда за покълнване, воден агар и ½MS, завърши с 18
% покълнали семена във воден агар (9 от 50 заложени) и 12% в ½MS (6 от
50 заложени) (фиг.1). Разликата в кълняемостта при двете среди не е
значима, като вероятно средата ½MS съдържа фактори, пречещи на

покълването, напр. неподходяща стойност на pH, получена след
автоклавирането. След покълнване, семеначетата бяха премествани във
фитокултивационно помещение с контролирано осветяване и температура,
(сн.1, А) за един месец, а след това бяха прехвърляни върху MS хранителна
среда, съдържаща витамини по Gamborg, означавана като MS + B5.
Няколко източника посочват хранителната среда MS,
комбинирана с витамини по Gamborg като най-подходяща за получаване
на добре развити регенеранти с коренова система, подходящи за ex vitro
адаптация на различни видове Artemisia (Liu et al., 2003; aGovindaraj and
Bollipo Diana, 2007; bGovindaraj and Bollipo Diana, 2007; Sujatha and
Ranjitha Kumari, 2007). Тя не съдържа растежни регулатори, които могат да
допринесат за генетично вариране на културите и да намалят
възможността за по-нататъшна реинтродукция на in vitro регенерантите
(Sarasan et al., 2006). За период от 3 години, микроразмножаването на A.
chamaemelifolia след въвеждане в in vitro култура е успешно и стабилно,
регенерантите са с добре развиваща се листна маса и коренова система, без
наличие на зарази (сн.1, B).

Фигура 1. Инициирана in vitro култура от A. chamaemelifolia, A. lerchiana, A. pedemontana и A.
eriantha - покълнали семена върху воден агар и ½MS хранителна среда и оцелели развиващи
се експланти върху MS с растежни регулатори (%).
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Снимка 1. In vitro култура от Artemisia chamaemelifolia: семеначе (A), микроразмножен
растителен материал (B).

2. Artemisia lerchiana Stechm, Artemisia pedemontana Balbis. и Artemisia
eriantha Ten.
За пръв път са въведени в in vitro култури A. lerchiana чрез стъблени
експланти и A. pedemontana чрез семена, от български популации на двата
вида. След ефективна стерилизация (0,1 % HgCl2 за стъблени експланти от
A. lerchiana и 100% Domestos®, съдържащ активен хлор <5% за семена от
A. pedemontana) бяха иницирани стабилно размножаващи се in vitro
култури (сн. 2; сн. 3). За in vitro култури от свежи стъблени експланти беше
използвана хранителна среда на основата на Murashige & Skoog (1962) с
растежни регулатори, BAP : NAA = 0,5 : 0,1 mg/l, установени като
подходящи за иницииране на органни култури на Artemisia absinthium (Zia
et al., 2007). При A. pedemontana покълнаха 54 от 56 семена (96%), като 49
(87,5 %) покълнаха през първата седмица върху воден агар (фиг.1).
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Снимка 2. In vitro култура от Artemisia lerchiana: 3 седмици (А), 5 седмици (В).
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Снимка 3. In vitro култура от Artemisia pedemontana: семеначе (A), микроразмножен
растителен материал (B).
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Снимка 4. In vitro култура от Artemisia eriantha: семеначета (A), микроразмножен растителен
материал (B).

A. pedemontana и A. lerchiana растат и се развиват без образуване
на много странични прорастъци, оформят корени и запазват способността
за овласиняване.
A. eriantha беше успешно инициирана in vitro чрез семена, по
модифициран протокол на Pace et al. (2004), с приложени два варианта на
среда за покълнване - воден агар (8% агар) и ½MS. Водният агар се оказа
по-подходящата за покълване среда - 82 % спрямо 47 % в ½ MS (фиг. 1).
Прехвърлянето върху MS + В5 се отрази негативно върху растежа и
развитието на семеначетата (хлороза, некроза) и затова след нов
експеримент за покълване, растенията бяха трансферирани на MS среда,
която доведе до стабилно размножаваща се култура (сн. 4).

II. Ускорено микроразмножаване на A. chamaemelifolia –
приложение на BAP за оптимизиране и ускоряване на размножаването
и растежа in vitro.
A) Влияние на различни концентрации BAP върху
микроразмножаването на A. chamaemelifolia.
Асептични прорастъчни in vitro култури от A. chamaemelifolia бяха
индуцирани върху MS среда с различни концентрации цитокинин BAP (0.1
÷ 1.0 mg.L-1 ), от едновъзлени стъблени сегменти от in vitro регенеранти.
Нови растения се развиха директно от всички живи експланти за период от
4 седмици, върху всички варианти на хранителна среда (сн. 5, А).
Наблюдава се тенденция към нарастване на броят на новите прорастъци и
намаляване дължината им с повишаване концентрацията на цитокинина
(фиг. 2), но варирането между резултатите при различните концентрации
на BAP е много високо, което не позволява да се направят категорични
изводи за влиянието му. Намаляването на дължината на прорастъците при
високите концентрации BAP (0.4 ÷ 1.0 mg.L-1) може да се дължи на
инхибиране на органогенезата и индукция на калогенеза (Dimitrova et al.,
2011).
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Снимка 5. In vitro A. chamaemelifolia растения, култивирани върху среда с BAP: нормално
развито ново водещо стъбло със страничен прорастък и първичен калус в основата, 0.2 BAP
(A), множествени прорастъци, 0.9 BAP (B).

Три концентрации на цитокинина доведоха до засилено развитие
на множествени прорастъци (повече от 10 прорастъка на експлант,
изключени при отчитане на средния брой прорастъци от експлант). Повече
от 50 % от експлантите при 0.3, 0.4 и 0.9 mg.L-1 BAP образуваха
множествени прорастъци заедно с водещото стъбло на новообразувалото
се растение (сн. 5, B; табл. 3). Стимулиращият ефект на BAP за
образуването на нови прорастъци е съобщен и за други видове от род
Artemisia (Holobiuc and Blindu, 2007; Zia et al., 2007; Sharma et al., 2008;
Ganesan & Paulsamy, 2011).

А.

B.
Фигура 2. Влияние на 10 концентрации на BAP (0.1 ÷ 1.0 mg.L-1) върху дължината [cm](А) и
броя(B) на новообразуваните стъбла при in vitro растения от A. chamaemelifoliа; ±SD стандартно отклонение, изключени са повторения, при които няма развитие на нови стъбла.

Наблюдава се тенденция към повишаване на свежото тегло (FW) на in
vitro експлантите с повишаване на концентрацията на BAP, но до средните
стойности на BAP (0.4 ÷ 0.5 mg.L-1), докато с последващото повишаване на
концентрациите до 1.0 mg.L-1 свежото тегло и добивът спадат (табл. 1),
както е отчетено и при Artemisia vulgaris (Sujatha and Ranjitha Kumari,
2007). Повишаването на свежото тегло може да се дължи на
свръховодняване на експлантите при витрификация. Тя причинява
анормални промени в морфологията и физиологията на растенията,
предимно на листата и това може да доведе до неефективно
микроразмножаване (Ziv, 1991). Предположено е, че добавените
цитокинини са причина за свръховодняване при микроразмножаване на
Artemisia annua (Zhang et al., 2010) и Artemisia dracunculus (FernandezLizarazo and Mosquera-Vasquez, 2012). Образуването на първичен калус,
както и наличието на некроза и неразвити експланти също беше отчетено

при определянето на оптималният вариант на хранителна среда с добавен
BAP. Всички приложени концентрации на цитокинина подтиснаха
процесите на коренообразуване и не могат да бъдат приложени за
директно получаване на цели регенеранти за ex vitro адаптация.
Таблица 1. Влияние на BAP върху ефективността на in vitro размножаване на A.
chamaemelifolia за срок от 4 седмици
Варианти Средно FW/
Добив
Множествени Витрификация Брой
[mg.L-1]
експлант [mg] DW/FW, прорастъци %
некрозирали и
%
%
неразвити
експланти
0,065 ± 0,013
16
0
13
0
Контрола
0,1 BAP

0,137 ± 0,054

12

8

8

14

0,2 BAP

0,138 ± 0,064

11

21

7

13

0,3 BAP

0,209 ± 0,099

10

50

36

15

0,4 BAP

0,203 ± 0,121

10

53

33

13

0,5 BAP

0,151 ± 0,070

9

26

13

19

0,6 BAP

0,234 ± 0,179

11

29

48

20

0,7 BAP

0,190 ± 0,118

11

26

53

21

0,8 BAP

0,168 ± 0,098

10

38

38

14

0,9 BAP

0,301 ± 0,228

10

52

43

14

1,0 BAP

0,201 ± 0,098

8

44

48

13

свежо тегло на експлант - FW, въздушно сухо тегло на експлант - DW

Може да се направи заключение, че 0,3 mg.L-1 BAP е подходяща
концентрация на цитокинина в хранителната среда за ускорено
микроразмножаване на in vitro култури от A. chamaemelifolia за период от
един месец, при условие, че след това културата се върне за размножаване
върху среда без растежни регулатори с цел получаване на регенеранти,
подходящи за ex vitro адаптация и аклиматизация.
Б) Влияние на различни концентрации BAP върху акумулация на
активни кислородни форми (ROS) в in vitro култури на A.
chamaemelifolia.
Няма данни за генерация на ROS в in vitro култури на растения от род
Artemisia, в частност при A. chamaemelifolia. Визуализацията показа липса

на флуоресценция на дихлорофлуоресцеина при всички проби (сн. 6).
Предполага се, че това се дължи на високата антиоксидантна активност на
вида.

А.

B.

C.

D.

Снимка 6. Липса на акумулация на активни кислородни форми (ROS) в in vitro регенеранти от
A. chamaemelifolia: контрола (in vitro) (А), 0.1 BAP (B); 0.3 BAP (C), 0.8 BAP (D).

III. Продължително in vitro поддържане на органни култури от A.
chamaemelifolia, A. lerchiana, A. pedemontana и A. eriantha, и създаване
на in vitro колекция.
За период от 3 години е създадена колекция in vitro култури от A.
chamaemelifolia, A. lerchiana, A. pedemontana и A. eriantha в условията на
продължително култивиране във фитостатно помещение. Културите се
развиват стабилно, без наличие на зарази, калус и витрификация. През
месеците септември - октомври, 2013 г. бяха налични 180 растения A.
chamaemelifolia, 70 A. lerchiana, 70 A. pedemontana и 45 A. eriantha,
култивирани in vitro върху съответната хранителна среда (фиг. 4).

Фигура 4. In vitro колекция от растения A. chamaemelifolia, А. lerchiana, A. pedemontana и A.
eriantha, представени в брой растения от вид, върху съответната хранителна среда за
продължително поддържане.

IV. Адаптация на in vivo и ex vitro култивирани растения A.
chamaemelifolia, A. lerchiana и A. pedemontana.
В литературата няма данни за ex vitro адаптация на регенеранти от
видовете A. chamaemelifolia, A. lerchiana и A. pedemontana, за да бъдат
сравнени с получените резултати. Pace et al. (2004) осъществяват успешен
трансфер върху почва на in vitro култивирани растения Artemisia petrosa
ssp. eriantha и отглеждането им в оранжерия, без да съобщават
подробности за извършените процедури.
1. Ex vitro адаптация на лабораторно ниво
А) A. chamaemelifolia.
Регенериралите in vitro растения достигнаха степен на развитие,
подходяща за адаптиране ex vitro за 4 месеца (сн.7, А) - без витрификация
и първичен калус, развита коренова система, повече от 2 междувъзлия,
развита наделена листна петура и начално овласиняване. Бяха проведени
опити за ex vitro адаптация в оранжерийни условия, в растежна камера и
фитотрон.
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Снимка 7. In vitro регенеранти от A. chamaemelifolia (А), А. lerchiana (B) и A. pedemontana (C)
с добре развито стъбло и коренова система, подходящи за ex vitro адаптация; мащаб: 1
деление = 1 мм.

а) в оранжерия - 30 % от заложените 10 растения регенеранти A.
chamaemelifolia оцеляха при адаптацията в оранжерийни условия (сн. 8;
фиг. 5). Адаптацията в оранжерия не даде възможност за стриктно
контролиране на култивационните условия, при което растенията се
подлагат на прегряване, преоводняване или зарази, и голяма част от тях
загиват.
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Снимка 8. Ex vitro адаптация на in vitro култивирани растения от A. chamaemelifolia в
оранжерийни условия: 1 месец (А), 6 месеца (B), 1 година (С).

б) в растежна камерa и фитотрон - Основавайки се на опит и данни на
екип от ИБЕИ - БАН, София (Stanilova et al., 2013), беше проведен опит за
ex vitro адаптация на in vitro регенеранти A. chamaemelifolia: в две
последователни стъпки:
1) 4 седмици в растежна камера със стриктно контролиране на
параметрите на околната среда – вентилация 45% и симулиране на
денонощен ритъм: ден (10 ч. при 23°С, 3300 lx осветеност, изходна
влажност 80%, крайна влажност 50%); нощ (8 ч., при 23°С, на тъмно,
изходна влажност 90%, крайна влажност 60%) – 89 % оцелели растения;
междинни периоди (по 3 часа, при 20°С, 2070 lx осветеност, изходна
влажност 85%, крайна влажност 55%);
2) 8 седмици във фитотрон при 16/8 ч ден/нощ (смесено осветление от
дневна и бяла фотодиодна светлина) и денонощни колебания на
температурата: 22±6°C и на влажността: 25-60% – 90% оцелели растения
(сн. 9, фиг. 5).
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Снимка 9. Ex vitro адаптация на in vitro култивирани растения от A. chamaemelifolia в
растежна камера: залагане (А), 1 месец (B), и във фитотрон: 2 месеца (С), 3 месеца (D).

След тримесечна адаптация, 80 бяха изнесени на опитно поле през
пролетните месеци (период на активна вегетация), докато останалите
растения бяха оставени за съхранение във фитотрона на ИБЕИ - БАН,
предназначени за колекциите на ботаническите градини на СУ "Св. Кл.
Охридски" и БАН. При същите условия на ex vitro адаптация в растежна
камера с постепенно намаляване на влажността и симулиране на
денонощна динамика на осветлението и температурата, е отбелязана
висока преживяемост и при няколко вида от род Alchemilla (Stanilova et al.,
2013). В последвалата тримесечна фитостатна адаптация общо 88 растения
оцеляха, от които 80 бяха изнесени на опитно поле в периода на активна
вегетация), докато останалите растения са предназначени за колекците на
ботаническите градини при СУ "Св. Кл. Охридски" и БАН.
Сравнени помежду си по отношение на акумулацията на ROS, трите
вида растения, in vivo, in vitro и ex vitro, се оказа, че не са стресирани по
време на култивирането, като ex vitro регенерантите запазват способността
за образуване на трихоми (сн. 10).

Фигура 5. Ex vitro адаптация и аклиматизация при различни условия: A. chamaemelifolia –
директно в оранжерия; последователно в растежна камера 1, фитотрон и опитно поле;
нативни растения на опитно поле; A. lerchiana и A. pedemontana – директно в оранжерия;
последователно в растежна камера 2 и опитно поле.
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Снимка 10. Липса на акумулация на активни кислородни форми (ROS) при in vivo растения
(А), in vitro (B) и ex vitro (C) регенеранти от A. chamaemelifolia и запазване на трихоми ex vitro
(D).

Б) Artemisia lerchiana Stechm. и Artemisia pedmontana Balbis
а) в оранжерия - за период от три месеца, in vitro регенерантите
достигнаха развитие, подходящо за ex vitro адаптация (сн. 6, B, C). След

засаждане в оранжерия, те се развиха стабилно, без зарази (сн. 9). 8 от 10
регенеранти A. lerchiana (80%) и 7 от 20 регенеранти A. pedemontana (35%)
оцеляха за 3 месеца оранжерийна адаптация, при фотопериод и
температура, сменящи се с външните сезонни условия (фиг. 5).
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Снимка 9. Ex vitro адаптация на in vitro растения от A. lerchiana и A. pedemontana в
оранжерия: 1 месец (A. lerchiana, А; A. pedemontana, B), 2 месеца (A. lerchiana, C; A.
pedemontana, D), 3 месеца (A. lerchiana, E; A. pedemontana, F), овласиняване - 3 месец (A.
lerchiana, G; A. pedemontana, H).

След месец и половина, регенерантите A. pedemontana започнаха да
образуват туфи от хоризонтално растящи ризоми, характерни за вида в
естествените хабитати (сн. 9, B и D) (бЧервена книга на Република
България, 2011). A. lerchiana за 3 месеца, започна да образува туфи и малки
храстчета със странични прорастъци, характерни за in vivo развитието му
(сн. 9, C и E). (гЧервена книга на Република България, 2011). И двата вида
запазиха способността си за овласиняване (сн. 9, G и H).
б) в растежна камера - в условия на намаляваща влажност, за 4
седмици, от 10 заложени растения за всеки от тези два вида, успешно се
адаптираха 3 растения A. lerchiana (30%) и 2 растения A. pedemontana
(20%) (сн. 11, А; фиг. 5).
2) Еx vitro и in vivo аклиматизация на опитно поле
А) Artemisia chamaemelifolia Vill. - еx vitro регенерантите на вида,
адаптирани в растежна камера в ИБЕИ - БАН, бяха трансферирани
успешно на опитно поле с. Лозен. Всичките засадени 80 растения (100%)
се развиха с образуване на цветни кошнички и семена през първата
половин година след засаждането им на опитното поле (сн. 10, A и В; фиг.
5).
При in vivo адаптацията, всички 10 растения (100%) от 10
индивидуални донорни туфи от популацията на вида в Понор планина са
адаптирани успешно в условията на опитното поле в с. Лозен (сн. 10, С;
фиг. 5).
Б) Artemisia lerchiana Stechm. и Artemisia pedemontana Balbis - еx vitro
регенерантите бяха пренесени от оранжерия и растежна камера на опитно
поле. Всички се адаптираха успешно - 7 от 10 растения A. lerchiana (70%) и
3 от 5 растения A. pedemontana (60%) (сн. 11, В и С; фиг. 5).
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C.

Снимка 10. Аклиматизация на растения от A. chamaemelifolia на опитно поле: ex vitro, общ
изглед (А); ex vitro цветове (B); нативни, пренесени от природата (C).

A.

B.

C.

Снимка 11. Aдаптация на растения от A. lerchiana и A. pedemontana във фитотрон след
изнасянето им от растежна камера (А) и на опитно поле (A. lerchiana, B; A. pedemontana, C).

IV. Характеристики и свойства на различните видове екстракти
от in vivo, in vitro и ex vitro растения от Artemisia chamaemelifolia Vill.
IV. 1. Антиоксидантни свойства
Подобно сравнително изследване се провежда за пръв път и с цел
определяне на възможностите за запазване на характеристиките на
растенията с произход от естествените местообитания, използване на in
vitro и ex vitro култури за опазване на вида и възможности за подсилване на
естествените популации с in vitro размножени растения.
А) Спектрофотометрично определяне на тотални феноли,
тотални флавоноиди и тотална антиоксидантна активност.
При A. chamaemelifolia всички метанолови екстракти са по-богати на
феноли, сравнени с хлороформените екстракти. По-високата полярност на
метанола като разтворител му позволява да извлече повече вещества с
фенолна природа в сравнение с хлороформа, както е получено и при опити
с A annua (Iqbal et al., 2012).
При изследване на флавоноидите, единствено в in vivo пробите беше
запазена тази тенденция, докато in vitro и ex vitro хлороформните фракции
съдържаха повече флавоноиди спрямо метаноловите. Най-вероятно това се
дължи на присъствието на трудноразтворими лигнини и танини, свързани с
протеини, освободени при разрушаването на клетъчните мембрани по
време на екстракцията което може да се установи чрез обратнофазова
високоефективна течна хроматография с UV детектор (Rispail et al., 2005).
Хлороформните фенолни фракции не се различават значимо, но в in vitro
екстрактите са установени малко по-високи количества феноли, отколкото
в in vivo и ex vitro растенията (фиг. 6). Най-голяма е концентрацията на
извлечените с метанол феноли в in vivo пробите, а най-малка - при in vitro
култивираните растения (табл. 6). При метаноловите екстракти на
флавоноидите отново най-високо е съдържанието в in vivo растенията и
най-ниско - в in vitro.

А.

B.
Фигура 6. Съдържание на тотални феноли (еквиваленти галова киселина, GA [mg.g-1DW]) и
тотални флавоноиди (еквиваленти кверцетин, Q [mg.g-1DW]) в хлороформени (A) и
метанолови (B) Soxhlet екстракти на in vivo, in vitro и ex vitro култури от A. chamaemelifolia;
показано е стандартното отклонение (± SD); екстрактите, означени с еднакви латински букви,
не се различават статистически: а, b, c,d - тотални феноли; а', b', c', d', e' - тотални флавоноиди
(P≤0,05, ANOVA).

Хлороформните екстракти показват най-ниски стойности в in vivo,
най-високи в in vitro растения, като получените резултати за ex vitro
регенерантите са приблизително 3 пъти по-високи от тези in vivo. Найинтересното е, че резултатите за тоталното флавоноидно съдържание в
хлороформните екстракти in vitro не се различават статистически от тези за
метаноловите екстракти in vivo. Това предполага, че in vitro
размножаването върху хранителна среда MS с витамини по Gamborg е
стимулирало биосинтезата на полифеноли в културите от A.

chamaemelifolia, което е установено и от Liu et al. (2004) в in vitro и ex vitro
култури на A. judaica, култивирана върху MS B5 хранителна среда.

Фигура 7. Тотална антиоксидантна активност (еквиваленти α-токоферол, α-Т [mM.g-1DW]) в
хлороформени (Chl) и метанолови (MeOH) Soxhlet екстракти на in vivo, in vitro и ex vitro
култури от A. chamaemelifolia; показано е стандартното отклонение (± SD); екстрактите,
означени с еднакви латински букви, не се различават статистически (P≤0,05, ANOVA).

Тоталната антиоксидантна активност се променя в съответствие с
количеството на фенолите и флавоноидите при метаноловите екстракти и
преимуществено с количеството на фенолите при хлороформните
екстракти (фиг. 7). Статистически неотличими и сравними са екстракти,
получени от различни разтворители: in vivo хлороформеният и in vitro
метаноловият, както и in vitro хлороформеният и ex vitro метаноловият
екстракт. Метаноловите екстракти са с по-висока антиоксидантна
активност при in vivo и ex vitro растенията, докато при in vitro културите се
наблюдава обратното, което е възможно отново да се дължи на наличието
на по-голямо количество неразтворими лигнини и танини.
Б) Хроматографско определяне на фенолни киселини, флавоноиди и
кверцетинови гликозиди
За пръв път беше направен анализ чрез HPLC на на фенолни киселини,
флавоноиди и кверцетинови гликозиди в in vivo, in vitro и ex vitro култури
на A. chamaemelifolia при два вида растителен материал - лиофилизирани
растения и Soxhlet екстракти.
i. Лиофилизиран материал - идентифицирани са 11 от 12 анализирани
фенолни киселини, не е открита розмаринова киселина. Три фенолни
киселини са със съдържание над 5 mg.g-1 DW в in vivo и ex vitro растенията:
ферулова. хлорогенова и синапена киселина (фиг. 8). В in vitro културите,
съдържанието им е много по-ниско, както и всички останали киселини.

Фигура 8. Резултати от HPLC анализ на фенолни киселини в in vivo (листа и стъбла, цветове),
in vitro и ex vitro лиофилизиран растителен материал от A. chamaemelifolia [mg.g-1 DW].

Въпреки по-големия пул на откритите в тях фенолни киселини, двата
вида in vivo растителен материал не съдържат някои идентифицирани в in
vitro и ex vitro феноли: галова, 3,4 - дихидроксибензоена киселина и 2 хидроксибензоена киселина. В in vitro културите е по-високо количеството
на р-кумарова киселина (2.028 mg.g-1 DW) в сравнение с in vivo цветовете
(1.254 mg.g-1 DW) и ex vitro регенерантите (0.791 mg.g-1 DW).transферуловата киселина, хлорогеновата и синапената киселина са доказани
антиоксиданти с висока активност, обуславяща потенциалното им
приложение при лечение на болест на Алцхаймер, различни видове рак,
сърдечно-съдови заболявания, диабет и еритема. Съдържанието им в A.
chamaemelifolia е сравнимо с това на богатите растителни източници и този
вид пелин може да се проучва като източник на тези фенолни киселини с
висока концентрация.
При анализа на флавоноидите и кверцетиновите гликозиди са
идентифицирани 4 флавоноида (мирицетин, кверцетин, лутеолин и
апигенин) и 2 кверцетинови гликозида (хиперозид и рутин). Най-богати на
съединения са in vivo пробите, като преобладават гликозидите хиперозид и
рутин. In vitro бяха установени само мирицетин и лутеолин, докато в ex
vitro пробите освен тях е възстановена синтезата и на апигенин (фиг. 9).
Хиперозидът, рутинът, мирицетинът и лутеолинът са високоефективни
антиоксиданти, изследвани за противовъзпалителна, антимикробна и

противотуморна активност. Получените резултати за съдържанието им в A.
chamaemelifolia са сравними с установените в природните източници и
дори по-високи (напр. за рутин).

Фигура 9. Резултати от HPLC анализ на флавоноиди (мирицетин,кверцетин, лутеолин и
апигенин) и кверцетинови гликозиди (хиперозид и рутин) в in vivo (листа и стъбла, цветове),
in vitro и ex vitro лиофилизиран растителен материал от A. chamaemelifolia [mg.g-1 DW].

Soxhlet екстракти - екстрактите са изследвани за наличието на 12
фенолни киселини, като не е открита галова киселина или е установена в
следови количества. В хлороформните екстракти са установени 4 фенолни
киселини: синапена, ферулова, хлорогенова и р-кумарова киселина (фиг.
10). Синапената киселина е представена и в трите различни произхода
растителен материал, като в най-голямо количество е в in vivo пробите
(2.61 mg.g-1 DW), докато in vitro и ex vitro пробите са с много близки
стойности, съответно 0.6 и 0.66 mg.g-1 DW. Ферулова киселина е
установена само in vivo (1.21 mg.g-1 DW) и in vitro (0.94 mg.g-1 DW), докато
в ex vitro растенията я има, но в следови количества. р-кумарова киселина
(1.49 mg.g-1 DW) е установена само в ex vitro пробите, докато хлорогенова
(0.98 mg.g-1 DW) - само in vitro. При метаноловите екстракти, р-кумаровата
киселина е на трето място по съдържание в in vivo пробите (11.36 mg.g-1
DW) и на първо в ex vitro пробите (11.06 mg.g-1 DW), с много малка
разлика (фиг. 11).

Фигура 10. Резултати от HPLC анализ на фенолни киселини в хлороформни екстракти от in
vivo, in vitro и ex vitro растителен материал от A. chamaemelifolia [mg.g-1 DW].

Хлорогеновата киселина е в най-голямо количество в in vivo пробите,
екстрахирани с метанол. Soxhlet хлороформната екстракция е спомогнала
за идентифициране на хлорогенова киселина във всички проби, но само в
in vitro растенията е в изчисляемо количество. В метаноловите in vivo
проби са установени 10 от общо 12 анализирани фенолни киселини
(хлорогенова, ферулова и р-кумарова в най-голямо количество), в in vitro
пробите - 9 (синапена и ферулова в количества над 5 mg.g-1 DW), а в ex
vitro пробите - също 9 от 12 анализирани (р-кумарова и синапена със
стойности около 10 mg.g-1 DW, ванилена, люлякова и 2-хидроксибензоена
със стойности между 5 и 10 mg.g-1 DW). Последните три са изключение от
тенденцията за най-високи стойности на биологично-активните вещества в
in vivo растенията
Въпреки многократния спад на съдържанието на р-кумарова киселина
in vitro (0.4 mg.g-1 DW) спрямо in vivo (11.36 mg.g-1 DW), съдържанието й в
ex vitro пробите (11.06 mg.g-1 DW) почти възстановява количеството,
установено in vivo. Канелена киселина е установена само in vivo в много
малко количество.
В ex vitro метаноловите екстракти, ванилената, люляковата и 2хидроксибензоената киселина са в многократно по-големи количества от
тези в in vivo растенията, като дори в in vitro метаноловия екстракт 2хидроксибензоената киселина е малко повече, отколкото in vivo. Това найвероятно може да се обясни с метаболитно стимулиране в in vitro и ex vitro
условия, които не съществуват в естествените местообитания -

киселинност и съставки на хранителната среда и почвения субстрат,
например.

Фигура 11. Резултати от HPLC анализ на фенолни киселини в метанолови екстракти от in
vivo, in vitro и ex vitro растителен материал от A. chamaemelifolia [mg.g-1 DW].

Изследването на флавоноидите в Soxhlet хлороформни екстракти от A.
chamaemelifolia не показа изчисляеми количества от анализираните 6
флавоноида. В in vivo пробите беше установен 0.39 mg.g-1 DW апигенин и
следови количества от лутеолин и кверцетин. In vitro е идентифициран
апигенин, а ex vitro - лутеолин. Soxhlet метаноловите екстракти предлагат
повече възможности за анализ на съдържанието на флавоноиди. Наборът
от установени съединения е много по-малък в Soxhlet екстрактите,
отколкото в лиофилизирания растителен материал.
Идентифицирани са 4 от 8 анализирани флавоноида в in vivo и ex vitro
пробите (лутеолин, апигенин, хесперидин и мирицетин), докато in vitro са
установени само мирицетин и кверцетин в следови количества (фиг. 12).
Най-голямо е количеството на лутеолин in vivo (3.7 mg.g-1 DW). При ex
vitro пробите, той е на първо място по съдържание, но количеството му
пада под 1 mg.g-1 DW. Втори по съдържание както in vivo, така и ex vitro е
апигенинът, докато третото място в in vivo пробите се пада на хесперидина.

Фигура 12. Резултати от HPLC анализ на флавоноиди в метанолови екстракти от in vivo, in
vitro и ex vitro растителен материал от A. chamaemelifolia [mg.g-1 DW].

В) Антиоксидантна активност - сравнение на in vivo, in vitro и ex
vitro растения чрез ABTS радикалов метод
При ABTS изследването на Soxhlet хлороформни и метанолови
екстракти от различни култури на A. chamaemelifolia беше потвърдена
тенденцията, наблюдавана при по-горе описаните анализи на
съдържанието на фенолни киселини и флавоноиди, а именно, че
хлороформните екстракти съдържат по-малко като брой и количество
антиоксиданти и съответно тяхната активност срещу свободните радикали
е по-ниска. Принципна разлика между активността на in vivo, in vitro и ex
vitro хлороформните екстракти не беше установена (фиг. 13). Получените
резултати потвърждават и предположената най-висока антиоксидантна
активност на in vivo метаноловите екстракти. ANOVA анализът показа, че
активността на ex vitro метаноловия есктракт не е статистически отличима
от тази на метаноловия екстракт in vivo.
ABTS методът, приложен при видове от род Artemisia, показва
разнообразни резултати: 7.42 ± 0.14 μМ/100g DW за метанолов екстракт на
A. vulgaris (Wojdyło et al., 2007); 7773.35 ± 12.1 μМ/100g DW за етанолов
есктракт на A. argentea (Gouveia and Castilho, 2011); IC50 5.97 ± 0.51 mg/ml
за етеричното масло на A. annua (Ćavar et al., 2012); IC75 0.05 mg/ml за
воден екстракт на A. afra Jacq. (Sunmonu and Afolayan, 2012); IC50 21.9 ± 0.3
μg/ml за етерично масло на A. arborescens (Ornano et al., 2013).
Според калибрационната крива (фиг. 14), IC50 за Trolox еквивалента е
11.542 µM/ml, a ABTS изследването показа, че дори пробите с най-ниска

отчетена активност (in vivo Chl 818 µM/ml) са многократно по-активни
(табл. 11). Активността на хлороформните екстракти е най-висока за in
vitro пробите.

Фигура 13. Резултати от ABTS анализ за антиоксидантна активност на хлороформни (Chl) и
метанолови (Met) Soxhlet екстракти от in vivo, in vitro и ex vitro растителен материал от A.
chamaemelifolia, TEAC [mM.ml-1]; показано е стандартното отклонение (± SD), n=3;
екстрактите, означени с еднакви латински букви, не се различават статистически (P≤0,05,
ANOVA).

Фигура 14. Калибрационна крива на Trolox еквивалент за ABTS радикал.

Г) Антиоксидантна активност - сравнение на in vivo, in vitro и ex
vitro растения чрез DPPH радикалов метод.
DPPH методът беше приложен върху два типа растителен материал:
метанолов екстракт на лиофилизиран растителен материал, разтворен в
метанол (материал, екстрахиран с метанол за HPLC изследването) и Soxhlet
хлороформни и метанолови екстракти на трите различни вида култури - in

vivo, in vitro и ex vitro. При лиофилизирания материал, in vivo фракциите са
най-активни, следвани от ex vitro пробите, с най-ниска антиоксидантна
активност на in vitro пробите. Наблюдава се обратнопропорционална
зависимост на степента на инхибиране на DPPH от концентрацията на
екстрактите - по-изразена при in vitro растенията, по-слаба при in vivo
листа и стъбла.

Фигура 15. DPPH радикал-свързващ ефект на различни концентрации [μg.ml-1] метанолов
разтвор на метанолов екстракт от лиофилизиран растителен материал от A. chamaemelifolia (in
vivo листа и стъбла, in vivo цветове и ex vitro) [IC, %]; показано е стандартното отклонение (±
SD), n=3; концентрациите, означени с еднакви латински букви, не се различават
статистически (P≤0,05, ANOVA).

Фигура 16. DPPH радикал-свързващ ефект на различни концентрации [μg.ml-1] метанолов
разтвор на Soxhlet хлороформни и метанолови екстракти от in vivo и ex vitro растителен
материал от A. chamaemelifolia [IC, %]; показано е стандартното отклонение (± SD), n=3.

При in vivo цветовете няма ясна тенденция, докато в ex vitro пробите
зависимостта е правопропорционална - с повишаване на концентрацията
на пробите се повишава и антиоксидантната активност (фиг. 15). При
Soxhlet есктрактите от in vivo, in vitro и ex vitro растения A. chamamelifolia,
DPPH методът потвърди предходните изследвания на съдържащите се
антиоксиданти. Метаноловите фракции са многократно по-активни за
всички проби, а хлороформните екстракти при всички концентрации за in
vitro растенията и при повечето високи концентрации за in vivo и ex vitro
растенията показаха нулеви или отрицателни стойности (фиг. 16).
Стойностите за in vivo и ex vitro метаноловите екстракти не се
различават статистически за всички концентрации и са с еднакво висока,
добре изразена антиоксидантна активност. Ex vitro метаноловите
ексктракти показаха висока антиоксидантна активност, като IC 50 отговаря
на 14.42 [µg.ml-1] (фиг. 16).
За по-прецизно изследване на ефективната инхибираща концентрация
на in vivo метаноловите екстракти бяха тествани концентрации по-ниски от
15 µg.ml-1 (1 ÷ 10 µg.ml-1). In vivo метаноловите ексктракти показаха много
висока антиоксидантна активност, като IC50 отговаря на стойности между
1.66 и 1.79 [µg.ml-1] (фиг. 17). Сравнени със същите нарастващи
концентрации на стандартите антиоксиданти кверцетин и α-токоферол, in
vivo метаноловите екстракти проявяват активност по-висока от тази на αтокоферола и малко по-ниска от тази на кверцетина.

Фигура 17. DPPH радикал-свързващ ефект на различни концентрации (1 ÷ 10 μg.ml-1)
метанолов разтвор на Soxhlet метанолов екстракт от in vivo растителен материал от A.
chamaemelifolia, кверцетин (Quercetine) и α-токоферол (α-tocopherol) [IC, %]; показано е
стандартното отклонение (± SD), n=3.

In vitro метаноловите екстракти бяха подложени на изследване с
повече концентрации (10 ÷ 100 µg.ml-1) за онагледяване на метода, тъй като

само при тях се получи правопропорционално нарастване на
антиоксидантната активност до достигане на равновесно състояние на
насищане (steady state of saturation; Mashri et al., 2012) (фиг. 18). Afshar et
al. (2011) пресмятат IC50 на кверцетина като 3.9 µg.ml-1. IC50 на in vitro
метаноловия екстракт отговаря на концентрация на растителния екстракт
между 74. 47 и 75.47 µg.ml-1 в Trolox еквиваленти.

Фигура 18. DPPH радикал-свързващ ефект на различни концентрации (10 ÷ 100 μg.ml-1)
метанолов разтвор на Soxhlet метанолов екстракт от in vitro растителен материал от A.
chamaemelifolia, кверцетин (Quercetine) и α-токоферол (α-tocopherol) [IC, %]; показано е
стандартното отклонение (± SD), n=3.

DPPH методът е прилаган при много видове от род Artemisia, събрани
от естествени находища или отглеждани на опитно поле, като е използвано
голямо разнообразие от разтворители и антиоксидантни стандарти.
Резултатите от DPPH изследването на метаноловия екстракт от in vivo, in
vitro и ex vitro културите на A. chamaemelifolia са сравними с предходно
установените за други видове Artemisia с IC50 съответно 1.725, 74.97 и
14.42 µg.ml-1 в Trolox еквиваленти, като изключително висока
антиоксидантна активност за in vivo и ex vitro растенията и средно висока
антиоксиданта активност за in vitro растенията.
Д) Корелационен анализ - антиоксиданти и антиоксидантна
активност на in vivo, in vitro и ex vitro растения.
Корелационният анализ на обобщените резултати от антиоксидантните
изследвания на Soxhlet хлороформните и метанолови екстракти от in vivo,
in vitro и ex vitro растенията показа голям принос на тоталните феноли за
антиоксидантната активност на всички видове култури от A.
chamaemelifolia заради положитена и силна корелация на съдържанието на
тотални феноли с тоталната антиоксидантна активност и стойностите от

ABTS изследването, а също и на тоталните флавоноиди с ТАА и на ТАА с
ABTS (табл. 2). Корелационен анализ на резултатите от DPPH
изследването, заедно с тоталните феноли, тоталните флавоноиди,
тоталната антиоксидантна активност и ABTS резултатите, беше направен
само за Soxhlet метаноловите екстракти на in vivo, in vitro и ex vitro
културите (табл. 3).
Таблица 2. Корелационен коефициент между тотално фенолно съдържание, тотално
флавоноидно съдържание, тотална антиоксидантна активност (ТАА) и ABTS метода за
Soxhlet хлороформни и метанолови екстракти от in vivo, in vitro и ex vitro култури на A.
chamaemeifolia.

Тотални
феноли
Тотални
феноли
Тотални
флавоноиди
ТАА
ABTS

Тотални
флавоноиди

ТАА

ABTS

1
0,316
0,838
0,997

1
0,653
0,280

1
0,817

1

r - коефициент на Pearson: r<0,1 - няма корелация, r>0,3 - има корелация, r >0,8 - много
силна корелация

Корелацията е изключително висока за всички изследвани показатели:
положителна за тотални феноли, флавоноиди, ТАА и ABTS; отрицателна за
DPPH спрямо всички останали фактори, което означава, че високите
стойности на фенолите, флавоноидите, ТАА и ABTS съответстват на ниски
концентрации на растителните екстракти, при които ще има инхибиране на
DPPH радикала на 50%.
Таблица 3. Корелационен коефициент между тотално фенолно съдържание, тотално
флавоноидно съдържание, тотална антиоксидантна активност (ТАА), ABTS и DPPH метода за
Soxhlet метанолови екстракти от in vivo и in vitro култури на A. chamaemeifolia.

Тотални
феноли
Тотални
феноли
Тотални
флавоноиди
ТАА
ABTS
DPPH

Тотални
флавоноиди

ТАА

ABTS

DPPH

1,000
0,899
0,933
0,995
-0,999

1
0,996
0,852
-0,878

1
0,893
-0,916

1
-0,999

1

r - коефициент на Pearson: r<0,1 - няма корелация, r>0,3 - има корелация, r >0,8 - много
силна корелация.

IV. 2. Анализ на етерично-маслената фракция на in vivo, in vitro и
ex vitro растения от Artemisia chamaemelifolia Vill. чрез GC/MS метод.
Бяха идентифицирани 80 вещества в in vivo, 16 в in vitro и 51 в ex vitro
етерично-маслената фракция от растения на A. chamaemelifolia. Пълният
набор от идентифицирани съединения е представен в таблица в
приложение към дисертацията. Преобладаващата част от тях са терпени,
като са открити 11 въглеводорода в ниско процентно съдържание, основно
в in vitro и ex vitro културите. A. chamaemelifolia принадлежи
хемотаксономично на 1,8 - цинеол подгрупата на род Artemisia и това е
първият по съдържание терпен в ex vitro (33.55 %) и третият в in vivo (10.19
%) фракциите (фиг. 19). В ex vitro растенията 1,8-цинеолът е в тройно поголямо количество от in vivo растенията, като не е идентифициран в in vitro
фракцията. Непознат за работната база данни (Adams, 2004) терпен заема
първото място по процентно съдържание в in vivo (31.20 %, RI 1531.4) и
второ място в ex vitro (26.43 %, RI 1516.6) дистилатите, но не е установен
in vitro. Анализът на хроматографският профил показа, че този терпен е
един и същ за двата вида екстракти. Morteza-Semnani et al. (2008)
установяват съединението изоиталицен епоксид (isoitalicene epoxide) с RI
1516 в A. chamaemelifolia с ирански произход. Има данни за много
съединения и съответстващите им индекси на задържане при други видове
от род Artemisia, но тези данни не са достатъчни, за да се потвърди
категорично вида на непознатия терпен в A. chamaemelifolia.
Наличието на силфиперфоланови сескитерпени (Силфиперфол-5-ен
<7-epi->,
Силфиперфол-6-ен-5-он,
Силфиперфолан-6-α-ол,
Силфиперфолан-6-β-ол <7 epi->) в етерично-маслената фракция от in vivo и
ex vitro растенията е свидетелство за сигурна принадлежност на
съответните растения към популацията на A. chamaemelifolia в Понор
планина, тъй като те са установени само в този вид Artemisia (TrendafilovaSavkova et al., 2003). Макар и с ниско процентно съдържание, те са
идентифицирани in vivo, не се установяват in vitro и се възобновява
синтезата им ex vitro, като наличието им е хемотаксономичен признак (вж.
таблица в приложението към дисертацията).
В етеричното масло на in vitro растенията, най-високо е процентното
съдържание (33.8 %) на муурола-4-(14),-5-диен, cis> - сескитерпен с
предполагаеми високи антимикробиални и аналгезични свойства (Prosser et
al., 2006; Silva et al., 2009). Той е в минимално количество в in vivo
растенията (0.009 %) и пето по съдържание съединение в ex vitro
растенията (3.1 %).

А.

B.

C.
Фигура 19. Терпени в етеричното масло на A. chamaemeifolia. Показани са терпените в найголямо процентно съдържание в in vivo (A), in vitro (B) и ex vitro (C) култури; индексът на
задържане (RI) е отбелязан за всеки компонент.

Следващите по процентно съдържание вещества в in vitro фракцията
са два терпенови алкохола, неустановени нито in vivo, нито ex vitro артемизия алкохол и сантолинов алкохол с предполагаема висока
антиоксидантна, антибактериална, антиспазмодична и инсектицидна
активност.
В етерично-маслената фракция на in vitro и ex vitro растенията има
компоненти, които не са установени в другите анализирани произходи. Два
от неустановените терпени (RI 982 и 1874) са сред първите 5 съединения с
най-висок дял в in vitro етеричното масло (фиг. 19, B). В ex vitro фракцията
съдържанието на уникални съединения е още по-голямо, но само един от
непознатите терпени (RI 1568,8) е сред първите 5 съединения с най-високо
съдържание в ex vitro етерично-маслената фракция (фиг. 19, C).
IV. 3. Изследване на цитотоксичния и адювантен потенциал на
хлороформен екстракт от in vitro култивирани растения Artemisia
chamaemelifolia Vill. върху човешки туморни клетъчни линии.
Проучването беше проведено от работна група с ръководител гл. ас. др Ралица Дамянова, катедра "Цитология, хистология и ембриология",
Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски" и е защитена
дипломна работа, описваща изследванията.

Фигура 20. Инкубиране с различни концентрации от екстракта за 24 ч.; МТТ тест; % живи
клетки след третиране, представени като средно ± S.D.; ***P<0.001.

Установено е, че хлороформен екстракт от in vitro култивирана A.
chamaemelifolia, проявява цитотоксичен ефект върху клетъчни линии Hela
(IC50 667μg/ml), A549 (IC50 391μg/ml) и HepG2 (IC50 313μg/ml) (фиг. 20);
приложен в IC50 концентрация за съответната клетъчна линия, предизвиква
двукратно повишаване на процента на клетките в късна апоптоза и
мъртвите такива при Hela, A549 и HepG2; приложен в нетоксична
концентрация в комбинация с епирубицин повишава цитотоксичния ефект
на химиоптерапевтика при Hela и HepG2 клетки, като този ефект е

резултат от повишаване на количеството на навлезия епирубицин в
туморните клетки.
Извършената работа по настоящата дисертация доведе до успешно
въвеждане в in vitro култура на застрашените видове A. chamaemelifolia, A.
lerchiana., A. pedemontana и A. eriantha, създаване на колекции in vitro
тъканни и органни култури, както и ex vitro колекции от регенеранти за ex
situ съхранението им. Културата от A. chamaemelifolia беше избрана като
най-бързо и стабилно размножаваща се за физиолого-биохимично
охарактеризиране на растенията от естествените популации, in vitro
културите и ex vitro регенерантите, с проведен анализ на голяма част от
съдържащите се в тях вторични метаболити и биологичната им активност.
A. chamaemelifolia запазва метаболитния си профил след култивиране in
vitro, тъй като голяма част от характерните за нативните растения вещества
се продуцират в ex vitro растенията, понякога дори в количества по-високи
от установените in vivo. Създадените in vitro и ex vitro колекции са основа
за множество проучвания за опазването на редкия и застрашен вид A.
chamaemelifoia и за проучването му като лечебно растение за алтернативно
получаване на биологично активни вещества чрез биотехнологични
подходи с цел прилагането им в терапията на социално значими
заболявания като сърдечно-съдови, онкологични, невродегенеративни
състояния, туберкулоза и захарен диабет.
1. Условията за успешна стерилизация на растителен материал за семена
са чрез 4 - 5 % разтвор на NaОCl за15 мин., а за стъблени експланти - 0,1%
разтвор на HgCl2, 5-6 мин. Условията за успешно поддържане за дълъг
период (3 години) на in vitro култури от A. chamaemelifolia, A. lerchiana, A.
pedemontana са MS хранителна среда, с Gamborg B5 витамини, а за in vitro
култури от A. eriantha - основна MS среда, без растежни регулатори, с 30 g.
L-1 захар.
2. Оптималната концентрация на BAP за масово размножаване на A.
chamaemelifolia е 0,3 mg.L-1, при което е установено 3 пъти по-високо
свежо тегло и 50 % повече образувани нови прорастъци спрямо
контролата.
3. Успехът на ex vitro адаптацията зависи в голяма степен от плавния
преход на условията за култивиране на растенията към по-ниска влажност
на въздуха и от избора на подходяща денонощна динамика на
температурата, осветлението и влажността. Най-добри резултати са

получени при A. chamaemelifolia с двустепенна адаптация: 1) 4 седмици в
растежна камера със стриктно контролиране на параметрите на околната
среда – вентилация 45% и симулиране на денонощен ритъм: ден (10 ч. при
23°С, 3300 lx осветеност, изходна влажност 80%, крайна влажност 50%);
междинни периоди (по 3 часа, при 20°С, 2070 lx осветеност, изходна
влажност 85%, крайна влажност 55%); нощ (8 ч., при 18°С, на тъмно,
изходна влажност 90%, крайна влажност 60%) – 89 % оцелели растения; 2)
8 седмици във фитотрон при 16/8 ч ден/нощ (смесено осветление от дневна
и бяла светодиодна светлина) и денонощни колебания на температурата:
22±6°C и на влажността: 25-60% – 90% оцелели растения.
4. Аклиматизацията на ex vitro адаптираните растения A. chamaemelifolia
към условията на опитното поле, както и на нативните растения, пренесени
от естествените находища, е лесна. Оцелелите растения са 100%, отчетени
за срок от 2 години, като е наблюдаван и цъфтеж
5. Направеният сравнителен анализ на биологичната активност на
метанолови и хлороформни екстракти от in vivo, in vitro и ex vitro растения
на A. chamaemelifolia, показа, че след адаптацията към условията на
външната среда, in vitro размножените растения не се отличават от
изходните растения в популациите, поради което методът на in vitro
микроразмножаване е подходящ за получаване на разсад от вида, респ. за
укрепване на популациите му в природата:
- In vivo Soxhlet метаноловите екстракти съдържат най-голямо количество
тотални феноли (181,13 ± 3,14 GA mg.g-1DW), тотални флавоноиди (38,66 ±
1,25 Q mg.g-1DW) и имат най-висока тотална антиоксидантна активност
(220,08 ± 11,58 α-T mM.g-1DW).
- Метаноловите фракции са многократно по-активни за всички произходи
на растителния материал, като резултатите за in vivo и ex vitro растенията
не се различават статистически за всички тествани концентрации при
ABTS и DPPH методите, с еднакво висока, добре изразена антиоксидантна
активност.
- Хроматографският анализ (HPLC) на лиофилизиран материал от in vivo,
in vitro и ex vitro растения показа най-високи нива на ферулова,
хлорогенова и синапена киселина.
- Корелационният анализ на антиоксидантните изследвания на Soxhlet
хлороформните и метанолови екстракти от in vivo, in vitro и ex vitro
растения A. chamaemelifolia показа, че тоталните феноли допринасят в найголяма степен за антиоксидантната активност, а при Soxhlet метаноловите
екстракти високите стойности на фенолите, флавоноидите и ТАА
съответстват на ниски концентрации на растителните екстракти, при които

ще има 50% инхибиране на DPPH радикала и висок антиоксидантен
потенциал.
1. За пръв път са инициирани in vitro култури и са разработени протоколи
за микроразмножаване на видовете A. chamaemelifolia, A. lerchiana, A.
pedemontana и A. eriantha.
2.Завършен е пълният цикъл на микроразмножаването при три вида от род
Artemisia (A. chamaemelifolia, A. lerchiana и A. pedemontana) - от
стерилизация на изходния материал до ex vitro адаптация и аклиматизация
в природни условия.
3. Създадена e и се поддържа в in vitro условия колекция от четирите
застрашени вида Artemisia - A. chamaemelifolia, A. lerchiana, A. pedemontana
и A. eriantha.
4. Направени са сравнителни проучвания на количеството вторични
метаболити и антиоксидантната активност на in vivo, in vitro и ex vitro
растения от A. chamaemelifolia.
5.Установена е висока цитотоксична активност на хлороформен екстракт
от in vitro култивирана A. chamaemelifolia върху клетъчни линии Hela,
A549 и HepG2.
6. За пръв път са адаптирани ex vitro и е създадена ex situ колекция в
полски условия от видовете A. chamaemelifolia, A. lerchiana и A.
pedemontana. Двугодишните растения са нормално развити и са преминали
фаза цъфтеж.
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