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Дисертационният труд съдържа 176 страници, 30 фигури и 10 таблици. Цитирани са 444 

литературни източници.  

Докторантът е зачислен в задочна докторантура към Катедра “Физиология на растенията” при 

Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.  

Изследванията по дисертацията са извършени в Катедра “Физиология на растенията” при 

Биологически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”; Агробиоинститут към 

Селскостопанска академия, Лаборатория по приложни биотехнологии - Пловдив към ИМ - БАН, към 

Института по растителна системна биология (Department of Plant Systems Biology) в Гент, Белгия и 

опитно поле на територията на с. Лозен.  

Дисертационният труд е финансиран от фонд научни изследвания към Министерството на 

образованието, младежта и науката по договор № DTK-02/29/2009 „Морфолого-физиологичен статус 

и създаване на информационна система за in vitro култивирането лечебно растение Lamium album L”и 

договор № 23/2013 от Фонд НИ при СУ "Антиоксидантни и противоракови свойства на in vitro култури 

от две лечебни растения от българската флора, Lamium album L. (бяла мъртва коприва) и Artemisia 

chamaemelifolia Vill. (планински пелин).   

Дисертационния труд е обсъден и насочен за защита от разширен съвет на Катедра “Физиология 

на растенията” при Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, проведен на. 03.10.2014 г.   

Защитата на дисертационната работа ще се състои на ................... 2014 г. от ............ ч. в 

..................................................................................................................................................  

Материалите по защитата са на разположение за разглеждане в катедра "Физиология на растенията, 

Биологически факултет, Софийски университет "Св Климент Охридски". 
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Използвани съкращения 

УВ     ултравиолетови лъчи; 

СЗО    Световната здравна организация; 

БАВ    биологично активни вещества; 

АФК    активни форми на кислорода; 

ABTS    2,2’-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid; 

DPPH    2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; 

А549     белодробни ракови клетки; 

HPLC    високо ефективна течна хроматография; 

IC50    50% инхибираща активност; 

MS     хранителна среда по Murashige and Skoog; 

GC/MS              газ хроматограф масспектометър; 

RT    време на задържане; 

DW    сухо тегло; 

RI    относителен индекс; 

TAA   тотална антиоксидантна активност; 

Trolox   6-хидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоксилна киселина; 

ИМК   индолил-3-маслена киселина; 

БАП   6-бензиламинопурин; 

TEAC   тролокс еквивалентен антиоксидантен капацитет; 

T Me   термостатен метанолов екстракт; 

S Me   сокслетен метанолов екстракт; 

S Ch    сокслетен хлороформен екстракт; 
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I. УВОД 

В световен мащаб днес се използват около 12 000 вида лечeбни растения от известните в света 

около 300 000 вида. У нас като лечебни намират приложение  около 750 от общо за страната 3500 

вида висши растения. Лечебните растения, които традиционно се добиват в България отдавна се 

използват от водещи български и световни компании не само във фармацията и козметиката, но и в 

хранително-вкусовата промишленост. Световна тенденция е билките все повече да участват в 

производството на лечебни средства и хранителни добавки. Те са предпочитани пред синтетичните 

продукти, тъй като тяхната химична природа е близка до тази на човешкия организъм, поради което 

те много лесно се включват в неговите биохимични процеси и оказват многостранно, регулиращо и 

безопасно действие при продължително приемане. Голяма част от медицинските и ароматни растения 

(МАР), които се използват във фармацията и медицината се събират от дивата природа. 

Съществуващото законодателство на национално и европейско нива не е в състояние да предотврати 

прекомерната експлоатация на ресурсите от МАР. Само ограничен брой видове са официално 

застрашени, докато група важни растения могат да бъдат застрашени поради прекомерната им 

употреба и неравномерно експлоатиране.  

Техниките за микроразмножаване предлагат възможности за фундаментални изследвания върху 

растежа и биосинтетичния капацитет на in vitro размножените растения. Култивирането в in vitro 

условия може да бъде придружено с промени в генетичната идентичност, която трябва да се спазва 

стриктно за да се гарантира запазване на свързания с растенията биосинтетичен капацитет. 

Промените в условията на култивиране на растенията засягат първичния метаболизъм (захари, 

аминокиселини, органични киселини, мастни киселини), което може да доведи до промяна в 

съдържанието на вторичните метаболити. По-време на in vitro размножаването растенията са в 

контролирани условия, миксотрофно и/или хетеротрофно хранене, висока влажност, ниска радиация 

и органичена турболентност.  Lamium album L. (бяла мъртва коприва), семейство Lamiaceae 

(Устноцветни), е ценно медицинско растение, което намира широко приложение в народната 

медицина. Притежава широк спектър от терапевтични активности – противовъзпалителна, 

антисептична, кръвоспираща, антибиотична, спазмолитична, антиоксидантна, антивирусна и 

антипролиферативна, които са дължат на разнообразните биологично активни вещества: 

флавоноиди, иридоиди, фенолни киселини, полизахариди, тритерпени, фитоекдистероиди и етерични 

масла. 

В настоящия дисертационен труд L. album е успешно въведена in vitro и масово микроразмножена 

върху основна хранителна среда. Част от растенията са успешно адаптирани. В процеса на работата е 

събиран растителен материал от трите варианти, на които са изследвани и сравнени промените в 

първичния и вторичния метаболизъм (аминокиселини, органичните киселини, захари и стероли) с 

помощта на GC/MS. Изсушен растителен материал от in vivo, in vitro и ex vitro растения е използван за 

получаване на екстракти с различни разтворители (хлороформ и метанол) по различни екстракционни 

методи (Сокслет и термостат). Направено е  сравнително изследване на вторичните метаболити чрез 

HPLC на лиофилизирания растителен материал и метанолови ектракти от in vivo, in vitro и ex vitro L. 

album растения. В хлороформените екстракти са определени и сравнени съдържанието на неполярни 

съединения (мастни киселини, въглеводороди, тритерпени и стероли). Определен е съставът на 
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етерично-маслената фракция. Проследена е биологичната активност на получените екстракти чрез 

определеняне количеството на тоталните феноли и антиоксидантния капацитет чрез три различни 

методи: DPPH, ABTS и тотална антиоксидантна активност (ТАА). Сравнена е потенциалната 

антитуморна, антимикробна и антивирусна активности на in vivo и in vitro екстракти. 

 

II. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

II.1. Роля на вторичните метаболити в растителната физилогия  

II.1.1.Фенолни съединения    

II.1.1.1.Биосинтеза на фенолни съединения – танини, и фенилпропаноиди (фенолни киселини, 

лигнин, кумарин)  

II.1.1.2. Биосинтеза на фенолни съединения – флавоноиди  

II.2. Биосинтеза на терпени и стероли   

II.3. Особености при извличането на растителни екстракти, обогатени на биологично 

активни вещества (БАВ) 

ІІ.4. Растителни екстракти с антиоксидантна активност  

II.4.1. Принципи на оксидативния стрес  

II.4.2. Механизми на антиокидантна защита  

II.5. Микроразмножаване на растения   

II.5.1. Същност на микроразмножаването 

II.5.2. Избор на експлант и последваща регенерация на растения 

II.5.3. Избор на хранителна среда   

II.5.4. Стадии на микроразмножаване   

II.5.5. Предимства и недостатъци на микроразмножаването   

II.5.6. Биосинтеза на вторични метаболити  

II.5.7. Сомаклонално вариране и генетична стабилност   

II. 6. Описание и отличителни белези на семейство Lamiaceae   

II.7. Ботаническа характеристика, етноботаника и фармакологични активности 

представители от род Lamium 

II. 8. Характеристики на вида Lamium album  

II.8.1. Разпространение      

II.8.2. Етноботанически характеристики  

II.8.3. Ботаническа характеристика   

II.8.4. Фитохимично съдържание   

II.8.4.1. Иридоиди и секоиридоиди   

II.8.4.2. Фенолни съединения     

II.8.3. Фитоекдистероиди    

ІI.8.4. Тритерпеноиди     

II.8.5. Азотсъдържащи съединения   

II.8.5.1. Бетаини      

ІI.8.5.2. Мелатонин     
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II.8.6. Етерични масла     

II.9. Биологични активности в екстракти от L. album   

II.9.1. Антивирусна активност   

II.9.2. Антимикробна активност  

II.9.3. Антиоксидантна активност   

II.9.4. Цитозащитна и пролиферативна активности 

II.9.5. Антитуморна активност    

ІІ.9.6. Противовъзпалителна активност 

 

III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на дисертационния труд e микроразмножаване на бяла мъртва коприва (Lamium 

album L.) като моделна система за проучване на биосинтетичния потенциал и 

биологичната активност на екстракти от in vivo, in vitro и ex vitro култивирани растения.  

 

За постигане на целта бяха набелязани следните задачи:  

1. Иницииране на in vitro култура от L. album L. с донорен материал свежи вегетативни експланти. 

2. Получаване на цели растения - in vitro регенеранти и адаптирането им ex vitro в лабораторни, 

оранжерийни и полеви условия. 

3. Генетична стабилност (чрез флоуцитометрия) и сомаклонално вариране (чрез RAPD и ISSR 

маркери) в in vivo, in vitro и ex vitro растения. 

4. Определяне съдържанието на първични (аминокиселини, органични и мастни киселини, захари) и 

вторични метаболити (фенолни съединения) в растителен материал от  in vivo, in vitro и ex vitro  

растения с помощта на HPLC и GC/MS. 

5. Определяне съдържанието на вторични метаболити в метанолови (фенолни съединения) и 

хлороформени (стероли и тритерпеноиди) екстракти от in vivo, in vitro и ex vitro  растения с помощта 

на HPLC и GC/MS. 

6. Идентификация състава на етеричните масла от in vivo, in vitro и ex vitro растения с помощта на 

GC/MS. 

7. Сравнително фитохимично изследване на in vivo растения, in vitro регенеранти и ex vitro 

адаптирани индивиди от L. album L чрез методи за антиоксидантна активност (DPPH, ABTS и TAA ) и 

хроматографски методи (HPLC, GC/MS). 

8. Биологична активност (антитуморна, антимикробна и антивирусна) на метанолови и хлороформени 

екстракти от in vivo и in vitro растения. 

 

IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

IV.1. Растителен материал    

IV.2. Ex vitro адаптация     

IV.3 Изследване на ДНК профилите   

IV.3.1. Цитометричен анализ (Radziejwoski et al. 2011)   
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IV.3.2. Изолиране на ДНК (Dellaporta et al. 1983)   

IV.3.3. Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) анализ  

IV.3.4. Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) анализ 

IV.4. Биохимични анализи за определяне на антиоксидантната активност 

IV.4.1. Изолиране на растителния материал  

IV.4.2. Определяне количеството на тотални феноли (Singleton et al. 1999) 

IV.4.3. Определяне количеството на тоталните флавоноиди (Chang et al. 2002) 

IV.4.4. Определяне на тоталната антиоксидантна активност (Prieto et al. 1999) 

IV.4.5. Определяне на антиоксидантната активност чрез DPPH (Brand-Williams et al. 1995)  

IV.4.6. Определяне на антиоксидантната активност чрез ABTS (Re et al. 1999) 

IV.5. Екстракция на растителения материал  

IV.5.1. Екстракция на сух растителен материал  

IV.5.2. Екстракция на лиофилизиран растителен материал за HPLC 

IV.5.2.1. Екстракция за определяне на свободни фенолни киселини и флавоноиди 

IV.5.2.2. Екстракция за определяне на свързаните фенолни киселини 

IV.5.3. Екстракция на растителния материал в термостат (Schinella et al. 2002) 

IV.5.4. Екстракция на растителния материал чрез апарата на Сокслет 

IV.5.5. Дериватизиране на хлороформените фракции за GC/MS 

IV.5.6. Екстракция на етерични масла чрез водно-парна дестилация чрез апарата на Клевинджър  

IV.6. Хроматографски методи    

IV.6.1. Газ хроматография масспектрометър (GC/MS)  

IV.6.2. Високо ефективна течна хроматография (HPLC) 

IV. 7. Статистическа обработка на резултатите 

 

V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

V.1. Установяване на система за микроразмножаване на L. album растения 

V.1.1. Въвеждане на растителни експланти в in vitro условия 

In vivo растения от L. album L. бяха събрани от естествени им находища във фаза на цъфтеж (Фиг. 

1, А). След прилагане на стерилизация с 0.1% HgCl2 в продължение на 8 мин, стъблени експланти, 

съдържащи по една или две странични пъпки бяха въведени инвидуално в епруветка, съдържаща 

основна MS хранителна среда без добавени растежни регулатори. След 15-дневно култивиране при 

регулирани условия, бе отчетена до 80% преживяемост и запазена стерилност на култивираните 

експланти (Фиг. 1, Б). След 5-седмично култивиране, in vitro-размножените L. album растения се 

характеризираха с развити листа и стъбла, и добре развита коренова система (Фиг. 1, В), без наличие 

на витрификация и калусообразуване.  
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Фиг. 1. Размножаване на L. album: in vivo (A), събрана от естествените ú находища край Лозенската планина; в in 

vitro (Б и В) условия: стъблени експланти (Б) и 5-седмични вкоренени експланти (В). 

V.1.2. Адаптация на експлантите в ex vitro условия 

За последваща адаптация в ex vitro условия, бяха заложени 40 експланти от in vitro култивирани 5-

седмични L. album растения с 8 до 9 напълно развити листа и добре развита коренова система (Фиг 2, 

А). Адаптацията беше проведена в  растежна камера (Nüve, TK 120) за четири седмици при 

контролирани условия. Процентът на преживели растения бе около 80% (Фиг. 2, В). За по-нататъшно 

адаптиране, растенията бяха пренесени за един месец в оранжерия, която се намира на територията 

на Биологически факултет, след което през месеците април-май бяха засадени върху нормална почва 

в опитното поле в подножието на Лозенската планина, близо до София (Фиг. 2, С). 

 

Фиг. 2. Ex vitro адаптация на L. album: in vitro-размножени L. album растения с добре развита коренова система 

(А), ex vitro адаптирани растения след 4-седмична адаптация в растежна камера Nüve, TK 120 (Б), и растения, 

отгледани на нормална почва в опитното поле в подножието на Лозенската планина в период на цъфтеж след 

една година (В). 

V.1.3. Листни проби за сравнителни анализи на контролни и микроразмножени L. album 

растения   

Анализите за плоидността на ДНК показаха висок пик в хромозомния набор при 2C в сравнение с 

пика при 4C при всички листни варианти от L. album растения, което показва, че листата са напълно 

диференцирани и клетъчното делене вече е преустановено (Фиг. 3, А и Б). Въз основа на тези 

резултати се предполага, че листата, събрани в трите последователни етапа на култивиране, са в 

един и същи етап на развитието и са подходящи за сравнителни анализи. 
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А.       Б.       

 

Фиг. 3. Съдържание на ДНК по време на различните условия на растеж. Съдържание на ДНК в листа от in vitro 

(A) и ex vitro (Б) адаптирани L. album растения в сравнение с in vivo растенията. Данните са представени в 

средни стойности ± стандартно отклонение (SD), n> 5. 

V.1.4. Генетична идентичност 

ДНК проби бяха използвани за проследяване на два различни вида молекулярни маркери - RAPD-

PCR и ISSR-PCR (Фиг. 4, А и Б). Профилите от молекулните маси на амплифицираните ДНК фрагменти, 

получени при използване на 5-те RAPD праймери (Фиг. 4, А) и 6-те ISSR праймери (Фиг. 4, Б) бяха 

напълно идентични и при трите ДНК проби и показаха липса на различия в геномната плоидност на L. 

album растения, изследвани в различните етапи на култивиране. Тази липса на полиморфизъм е 

индикатор за отсъствието на сомаклонално вариране в следствие на in vitro култивиране.  

 

Фиг. 4. Геномна структура по време на различните условия на растеж. ДНК профилите са представени чрез 

RAPD-PCR (А) и ISSR-PCR (Б). М – ДНК маркер; А-F – праймери; 1-3 ДНК съдържанието на in vivo, in vitro и ex vitro 

адаптираните L. album растения. 

Запазването на относителна стабилност в генома на микроразмножените L. album растения е 

необходимо условие за поддържане на съдържанието на биологичноактивни съединения. Анализите 

за плоидността на ДНК и сомаклонално вариране потвърдиха, че листата от L. album, събрани от in 

vivo, in vitro и ex vitro растения, са генетично идентични и всички те са в диференцирано състояние на 

развитие. Това е добра предпоставка за извършване на сравнителни анализи за изследване на 

условията на култивиране върху растежа и биологичната активност на бялата мъртва коприва. 
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V.2.1. Идентифициране на съединения в листа на L. album растения чрез различни методи 

на екстракция 

V.2.1.1. Идентифициране на съединения с помощта на GC/MS анализ в неполярни и 

полярни фракции в сух растителен материал  

Предварително изсушен растителен материал от in vivo, in vitro и ex vitro адаптирани растения 

беше разделен на полярна и неполярна фракции, и идентифициран с помощта на GC/MS (Фиг. 5 и 6). 

В неполярните фракции бяха установени мастни киселини и стероли. От тях преобладават мастните 

киселини (наситени и ненаситени), като общото им количество е приблизително еднакво и при трите 

in vivo, in vitro и ex vitro условия на култивиране (96.60%, 96.96% и 97.37%, съответно). И при трите 

варианти общото съдържание на ненаситените мастни киселини е по-високо в сравение с наситените 

(Фиг. 5, А). При стеролите не се наблюдават значителни разлики при трите условия на култивиране 

(Фиг. 5, А) 

В полярните фракции установихме наличието на аминокиселини, органични киселини и захари 

(Фиг. 5, Б). Количествено аминокиселините преобладават в in vitro растенията (6.27%), намалявайки 

приблизително до 3 пъти в in vivo и ex vitro екстрактите (2.10% и 2.61%, съответно). Обратно на 

аминокиселините, общото количество на органичните киселини преобладава в in vivo и ex vitro 

растенията (33.74% и 18.05%, съответно), намалявайки приблизително до 9 и 5 пъти в in vitro 

растенията (3.69%) спрямо in vivo и ex vitro растенията. Захарите количествено преобладават в in 

vitro фракцията (89.75%), намалявайки в ex vitro и in vivo екстрактите (78.55% и 64.03%, съответно) 

(Фиг. 5, Б). От своя страна, захарите се разделят на моно-, ди- и тризахариди, от които количествено 

в in vitro екстрактите преобладават моно- (52.10%) и дизахаридите (34.14%). Монозахаридите 

намаляват приблизително около 1.5 пъти в in vivo и ex vitro екстракти (28.66% и 39.26%, съответно), 

докато дизахаридите намаляват 4.5 и 3 пъти в in vivo и ex vitro екстракти (7.34% и 10.29%, 

съответно). Тризахаридите преобладават в in vivo и ex vitro екстрактите (28.03% и 29.00%, 

съответно), намаляващи до 8 пъти в in vitro растенията (3.51%) (Фиг. 5, В). 
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Фиг. 5. Съдържание на първични и вторични метаболити в L. album листа. Общо количество на съединенията 

(%), идентифицирани в неполярна (А) и полярна фракции (Б и В), получени от сух растителен материал от in 

vivo, in vitro и ex vitro адаптирани растения. 

По отношение на състава на съединенията, в неполярните фракции беше установено наличието на 

7 съединения, от които количествено преобладават мастните киселини (Фиг. 6, А). От ненаситените 

мастни киселини преобладава линоленовата, чието количество е максимално в in vivo растенията 

(56.86 %), и намалява в in vitro и до 2 пъти в ex vitro (33.67% и 26.27%, съответно). Другите две 

ненаситени мастни киселини – линолова и олеинова, количествено преобладават в ex vitro 

адаптираните растения (13.30% и 14.56%, съответно). От наситените мастни киселини преобладава 

палмитиновата киселина и в трите екстракти, следвана от стеариновата киселина, преобладаваща в 

ex vitro и in vitro растенията (16.82% и 11.57%, съответно).  

В състава на полярните фракции беше установено наличието на 30 съединения. От 

аминокиселините (6 на брой) в най-големи количества са идентифицирани: валин, треонин, пролин и 

аспаргин – 1.00%, 1.74%, 1.48% и 1.30%, съответно в in vitro екстракта (Фиг. 6, Б). От органичните 

киселини (4 на брой) преобладава ябълчна (ябълчена) киселина  в in vivo екстракта (27.51%), 

намаляваща приблизително до 2 и 10 пъти в ex vitro и in vitro (11.13% и 2.72%, съответно) 

екстрактите (Фиг. 6, Б). От захарите са идентифицирани общо 20 съединения (моно-, ди- и 

тризахариди). В  in vitro растенията от монозахаридите преобладават фруктоза – 26.64%,  глюкоза – 



13 
 

9.54 %, и монозахариди, установени само в този екстракт – 2.92% и 4.59 %, съответно (Фиг. 6, Б). От 

дизахаридите в in vitro растенията количествено преобладава захарозата – 33.73%, която намалява 

до 5 и 4 пъти в in vivo и ex vitro растенията (7.34% и 8.59%, съответно). В in vivo растенията от 

монозахаридите преобладава мио-инозитола  – 5.60 %, и монозахарид – 4.54 %, който не се 

синтезира в in vitro растенията, но при последващата адаптация се синтезира до нива, малко по-

високи спрямо интактните растения (6.27%) (Фиг. 6, Б). В ex vitro фракцията от монозахаридите 

преобладава монозахарид – 10.02%, който в  in vivo и in vitro растенията намалява приблизително до 

12 и 6 пъти (0.80% и 1.57%, съответно) (Фиг. 6, Б). От тризахаридите преобладава непознатият 

тризахарид (29.85), който присъства в in vivo и ex vitro екстрактите (14.95% и 16.95%, съответно), 

намалявайки прибизително до 7 пъти в in vitro растенията (2.30%). Според Pospíšilová et al. (1999) 

повишеното количество на захари и добавянето на захароза към хранителната среда по време на 

микроразножаването могат да благоприятстват добрата аклиматизация и да ускорят физиологичните 

промени по време на ex vitro адаптацията. В заключение, по време на in vitro размножаването на L. 

album растенията акумулират съединения, свързани с условията на култивиране, като 

нискомолекулни захари и аминокиселини.  
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Фиг. 6. Съдържание на първични метаболити в листа от L. album. Състав на основни съединения, екстрахирани от 

неполярни (А) и полярни (Б) фракции (%) от сух растителен материал от in vivo, in vitro и ex vitro адаптирани L. 

album растения. В скоби е посочен относителният индекс (RI) за (А) и времето на задържане (RT) за (Б).  

V.2.1.2. Идентифициране на фенолни съединения с помощта на HPLC анализ в 

лиофилизиран растителен материал в метанолов разтворител (L Me) 

С цел да идентифицираме и сравним съдържанието на фенолни съединения при различни условия 

на култивиране, използвахме лиофилизиран растителен материал от in vivo, in vitro и ex vitro 

адаптирани L. album растения, който беше подложен на три последователни екстракции с метанол и 

последващ HPLC анализ (Фиг. 7). Установихме промяна в общото количество на свободните и 

свързаните фенолни киселини по време различните условия на култивиране, като най-съществено 

намаляване установихме в общото флавоноидно съдържание, чието количество намалява до 5 пъти в 

in vitro растенията (1.93%)  спрямо in vivo растенията (10.57%) и се възстановява при последващата 

ex vitro (9.85%) адаптация до стойности, близки до интактните растения (Фиг. 7, А).  

В лиофилизирания растителен материал установихме акумулацията на 16 фенолни съединения, от 

които 10 са фенолни киселини в техните свободни и естерно-свързани форми, и 6 са флавоноиди 

(Фиг. 7, Б-Г). Свободните форми на фенолните киселини присъстваха при всички условия на растеж 

на L. album растенията, като съдържанието на някои фенолни киселини, като протокатехинова, 

хлорогенова, кумарова и синапена, намалява няколко пъти в in vitro растенията в сравнение с тези 

при in vivo и ex vitro растенията. По-ниското количество на фенолните киселини при in vitro 

размножените L. album растения вероятно се дължи на по-високата влажност, при която се отглеждат 

in vitro растенията, поради което лигнификацията им е по-ниска (Piqueras et al. 2002; Saher et al. 

2004). При други фенолни киселини, като ваниловата киселина, количеството й нараства по време на 

in vitro и ex vitro размножаването спрямо in vivo растенията (Фиг. 7, Б). Сред естерно-свързаните 

фенолни киселини в най-голямо количество бяха определени протокатехиновата киселина в in vivo и 

in vitro размножените растения (48.36 mg.g-1 сухо тегло (DW) екстракт±0.96 и 45.67 mg.g-1 DW 
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екстракт±0.91, съответно), в сравнение с ex vitro адаптираните растения, където количеството й 

намалява 2 пъти (25.45 mg.g-1 DW екстракт±0.51). Следващите преобладаващи фенолно-свързани 

киселини са синапена, ванилова, канелена и ферулова киселини (Фиг. 7, В). Интересното е, че 

количеството на ваниловата киселина нараства 7 пъти, докато наличие на синапена киселина не беше 

установено по време на in vitro култивирането. Този ефект може да бъде свързан с инхибиране на 

фотосинтезата в in vitro растенията (Mersie and Singh 1993), което корелира с ниската фотосинтетична 

активност, установена в in vitro размножените L. album растения (Kapchina et al. 2014). Въпреки 

установените различия по време на in vitro култивирането на L. album растения, резултатите 

показват, че като цяло нивото на фенолните киселини се възстановява след ex vitro адаптиране.  

Количеството на половината от установените флавоноиди (рутин, хиперозид и мирецетин) силно 

намалява или не се синтезира при in vitro размножените растения, след което нивото на 

флавоноидите се възстановява при ex vitro адаптираните растения до стойности, близки до 

интактните растения (за рутина) и леко по-високи за останалите два флавоноида (Фиг. 7, Г). За 

разлика от другите флавоноиди, кверцетина присъства само в in vitro размножените растения. 

Стресов фактор като УВ-та радиация, води до образуване и натрупване на кверцетин, който помага на 

растенията да се аклиматизират (Shourie et al. 2014). 
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Фиг. 7. Съдържание на основни фенолни съединения в L. album листа. Общо количество на свободни и свързани 

фенолни киселини, и флавоноиди (А), количество на свободни (Б) и свързани (В) фенолни киселини и 

флавоноиди (Г) (mg.g-1 DW екстракт) в лиофилизиран растителен материал от in vivo, in vitro и ex vitro 

адаптирани L. album растения.  
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V.2.1.3. Идентифициране на фенолни съединения с помощта на HPLC анализ в метанолови 

екстракти, получени чрез термостатния метод (T Me) 

В T Me екстракти по-време на микроразмножаването общото количество на фенолни киселини и 

флавоноиди намалява приблизително 3 и 6 пъти спрямо in vivo и ex vitro адаптираните растения. Най-

богата на фенолни съединения бе екстракта получен от ex vitro адаптираните растения (за фенолни 

киселини - 29.91 mg.g-1 DW екстракт и флавоноиди - 4.48 mg.g-1 DW екстракт, съответно общо 

количество). (Фиг. 8, А). В екстрактите установихме десет фенолни киселини. Основната свободна 

фенолна киселина, която преобладава в ex vitro екстракта е 2-хидроксибензоената киселина (12.78 

mg.g-1 DW екстракт±0.26), като количеството ù намалява от 8 до 11 пъти в in vivo и in vitro растенията 

(1.46 mg.g-1 DW екстракт±0.03 и 1.09 mg.g-1 DW екстракт±0.03, съответно) (Фиг. 8, Б). В in vivo 

растенията преобладава ферулова, р-кумарова и синапена киселини, докато най-беден на фенолни 

киселини остава ектракта, екстрахиран от in vitro растенията. В in vitro екстракта, основна фенолна  

киселина е хлорогеновата, която намалява 1.5 и 2 пъти в in vivoи ex vitro растенията, съответно (Фиг. 

8, Б).  

От флавоноидите в метаноловите екстракти идентифицирахме шест флавоноиди. Лутеолина 

присъства и в трите екстракти, като в най-голямо количество установихме в in vivo и ex vitro 

адаптираните растения, докато в in vitro растенията количеството му силно намалява. Мирицетина и 

хесперидина престават да се синтезират по време на микроразмножаването и отново се синтезират в 

ex vitro растенията до нива, близки на интактните растения (Фиг. 8, В). Намаляването в количеството 

на лутеолина може да се дължи на някои фактори, като например интензитета на светлина, при която 

се отглеждат in vitro растенията (García-Pérez et al. 2012). В заключение, по време на in vitro 

размножаването на L. album количеството на фенолните съединения намалява, което може да се 

дължи на условията на култивиране, но при последващата ex vitro адаптация тяхното количество се 

възтановява до стойности близки до интактните растения, събрани от природата. 

 

 

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Enrique+Garc%C3%ADa-P%C3%A9rez%22
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Фиг. 8. Съдържание на основни фенолни съединения в L. album листа. Общо количество (А) на фенолни киселини 

и флавоноиди (mg.g-1 DW екстракт); съдържание на фенолни киселини (Б) и флавоноиди (В) в метанолови 

екстракти, получени в термостат от in vivo, in vitro и ex vitro адаптирани L. album растения. 

V.2.1.4. Идентифициране на фенолни съединения с помощта на HPLC анализ в метанолови 

екстракти, получени чрез Сосклет (S Me) 

В S Me екстрактите, най-богата на фенолни киселини бе in vivo ектракта (176.16 mg.g-1 DW 

екстракт), в който общото количество фенолни киселини е приблизително 13 и 9 пъти повече спрямо 

in vitro и ex vitro фракциите (12.83 mg.g-1 DW екстракт и 20.23 mg.g-1 DW екстракт, съответно). 

Подобна тенденция се наблюдаваше и в общото флавоноидно съдържание–по време на 

микроразмножаването количеството им намалява приблизително 11 и 13 пъти спрямо in vivo и ex vitro 

фракциите (Фиг. 9, А). В метаноловите екстракти, получени чрез Сокслет установихме наличието на 

единадесет фенолни киселини и четири флавоноиди (Фиг. 9, Б и В).  

В in vivo екстракта преобладава в най-големи количества синапена, хлорогенова, ферулова, 

протокатехинова и ванилова киселини (Фиг. 9, Б). Фенолните киселини - галова, сирингова и 

канелена, са установени единствено в тази ектракт. Количеството на синапената киселина (61.82 

mg.g-1 DW екстракт±1.14) в in vivo екстракта е от 27 до 52 пъти повече в сравнение с метаноловите 
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екстракти от in vitro и ex vitro адаптирани растения (2.23 mg.g-1 DW екстракт±0.40 и 1.19 mg.g-1 DW 

екстракт±0.02), съответно (Фиг. 9, Б). Следващата преобладаваща киселина – хлорогеновата, се 

синтезира в ex vitro и in vitro растенията до нива от 3 до 23 пъти по-малко (12.15 mg.g-1 DW 

екстракт±0.24 и 1.68 mg.g-1 DW екстракт±0.03, съответно) в сравенение с растенията, събрани в 

природата (39.32 mg.g-1 DW екстракт±0.79).  

От флавоноидите в метаноловите екстракти в най-големи количества преобладава хесперидина в 

ex vitro, следван от in vivo L. album растения (15.00 mg.g-1 DW екстракт±0.30 и 10.05 mg.g-1 DW 

екстракт±0.20, съответно) (Фиг. 9, В). Мирецитина и лутеолина престават да се синтезират по време 

на микроразмножаването и отново се възстановяват при ex vitro адаптираните растения до нива 

близки до in vivoрастенията за мирецитина, и 7 пъти по-ниски за лутеолина (Фиг. 9, В). В заключение, 

метаноловите in vivo и ex vitro екстракти са потенциален източник на ценни фенолни съединения, 

такива като синапена, хлорогенова, ферулова, протокатехинова и ванилова киселини. Същите 

екстракти са богат източник на флавоноидите лутеолин и хесперидин,  и кверцетиновите гликозиди - 

рутин и хиперозид.  
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Фиг. 9. Съдържание на основни фенолни съединения в L. album листа. Общо количество (А) на фенолни киселини 

и флавоноиди (mg.g-1 DW екстракт); съдържание на фенолни киселини (Б) и флавоноиди (В) в метанолови 

екстракти, получени чрез Сокслет от in vivo, in vitro и ex vitro адаптирани L. album растения.  

V.2.1.5. Идентифициране на неполярни съединения с помощта на GC/MS анализ в 

хлороформени екстракти, получени чрез Сокслет  

В хлороформените сокслетни фракции от in vivo, in vitro и ex vitro адаптирани растения от бяла 

мъртва коприва беше идентифицирано наличието на 73 съединения, състоящи се основно от 

въглеводороди, мастни алкохоли, мастни киселини – наситени и ненаситени, стероли и тритерпени 

(Фиг. 10). Общото количество на въглеводородите е най-високо при in vitro екстракта – 31.28%, 

следвано от ex vitro растенията – 27.95%, както и количеството на мастните алкохоли, 

преобладаващи в in vitro екстракта – 30.28%, намаляващи от 2 до 3 пъти при останалите две фракции 

(Фиг. 10, А). Мастните киселини преобладават основно в in vivo и ex vitro екстрактите, като общото им 

количество намалява приблизително 3 пъти в in vitro растенията (Фиг. 10, А). Стеролите и 

тритерпеноидите количествено преобладават в in vivo екстракта – 29.93% (Фиг. 10, А). Мастните 

киселини се разделят на наситени  и ненаситени. От тях ненаситените мастни киселини преобладават 

количествено спрямо наситените преобладаващи основно в in vivo и ex vitro екстрактите (24.73% и 

23.15%, съответно) (Фиг. 10, Б).  
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Фиг. 10. Съдържание на първични и вторични метаболити в L. album листа. Общо количество на съединенията (А 

и Б) (%), идентифицирани в хлороформени фракции от in vivo, in vitro и ex vitro адаптирани  L. album растения. 

От въглеводородите бяха установени общо 25 съединения, които представляват наситени 

съединения с четен брой въглеводороди и права верига (Фиг. 11, А). В in vivo екстракта установихме 

наличието на нонадекан (2.57%), неидентифициран (1.14%) и разклонен (1.82%) въглеводороди, 

като последните два бяха идентифицирани само в тази фракция. В ex vitro екстракта преобладаваха 

октакозан (13.56%), пентакозан (4.10%), тетракозан (1.29%), а докозан (4.81%) и хептакозан 

(1.64%) бяха открити само в този екстракт. В in vitro екстракта бяха идентифицирани дълговерижни 

въглеводороди -  хексакозан (4.94%), дотриаконтан (4.46%), нонакозан (9.24%) и триаконтан 

(7.69%), установени само в този екстракт (Фиг. 11, А).  

От мастните алкохоли в екстрактите на трите варианта бяха установени общо 22 съединения (Фиг. 

11, Б). В in vitro екстракта присъстваше 1 моно-октадеканоил глицерол  (32.15%) и хексадеканоил 

глицерол (5.58%). В in vivo екстракта от мастните алкохоли преобладаваше хексадеканол (3.74%), 

октакозанол (1.26%), октадеканол (2.44%) и фитоли, а в ex vitro екстракта - олеинов алкохол 

(октадек-9Z-енол) - 9.42%. 
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Общо 14 мастни киселини бяха установени в трите екстракти  (in vivo, in vitro и ex vitro) (Фиг. 11, 

В). От ненаситените мастни киселини преобладава линоленова в in vivo и ex vitro екстрактите - 

20.76% и 19.05%, съответно, следвана от линолова киселини - 3.97% и 4.01%, съответно, а от 

наситените мастни киселини най-високо е съдържанието на стеаринова киселина (10.26% и 13.17%, 

съответно). Количеството на линоленовата киселина намалява до 9 пъти в in vitro екстракта, а на 

стеариновата до 5 пъти. От наситените мастни киселини в in vitro екстракта преобладава палмитинова 

киселина – 3.18%, докато трикозанова и хексакозанова киселини бяха идентифицирани само в in vitro 

растенията. Интересното е, че в in vitro екстракта преобладават 2-хидрокси мастните киселини – 2-

хидрокси-докозанова, 2-хидрокси-хексакозанова, 2-хидрокси-пентакозанова и 2-хидрокси-

тетракозанова киселини.  

От стеролите и тритерпените в екстрактите на трите варианта бяха установени общо 13 

съединения, обогатени в in vivo екстракта (Фиг. 11, Г). В нея преобладава β-ситостерол (26.40%), 

чието количество намалява приблизително до 2 пъти в ex vitro растенията (15.49%) и до 8 пъти при in 

vitro – 3.38%, както и кампестерол (2.04%). Единствено в in vitro растенията установихме ситостерол 

ацетат (4.46 %), сквален (1.03 %), стигмаста-5,22-диен-3-ол ацетат (1.04%) и 24-етил копрастанол 

(0.81%), както и α-токоферол (1.21%). От тритерпеноидите в in vivo и in vitro екстрактите беше 

установено наличието на β-амирин. В заключение, въпреки намаляването в количествата на някои 

първични и вторични метаболити, като линоленова, линолова и стеаринова киселини и β-ситостерол 

по време на микроразмножаването, при последващата ex vitro адаптация растенията възвръщат 

биосинтетичния си капацитет до нива близки с интактните растения.  
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Фиг. 11. Съдържание на първични и вторични метаболити в хлороформени фракции (%) в L. album листа. 

Представени са основните въглеводороди (А), мастни алкохоли (Б), мастни киселини (В) и стероли (Г) получени 

от in vivo, in vitro и ex vitro адаптирани L. album растения. В скоби са посочени относителния индекс (RI).  

V.2.1.6. Идентифициране на състава на етерични масла с помощта на GC-MS анализ в 

хексанови екстракти, получени по метода на Клевинджер от свеж растителен материал  

В маслата от in vivo, in vitro и ex vitro адаптирани растения от бяла мъртва коприва 

идентифицирахме 130 съединения, състоящи се основно от въглеводороди (C8-C27) и терпени – моно- 

и сескитерпени. Количествено въглеводородите преобладават в in vivo растенията – 72.48%, докато 

терпените количествено преобладават в in vitro и ex vitro адаптирани растения (85.15% и 86.97%, 

съответно) (Фиг. 12, А). 

V.2.1.6.1. Въглеводороди 

Въглеводородната фракция се състои основно от наситени и ненаситени неразклонени и 

разклонени въглеводороди, алкохоли и алдехиди (Фиг. 12, Б). Интересно е, че фракцията от in vivo 

растенията съдържа 45 въглеводороди, като тяхното количество намалява до 2 пъти и достига до 24 

броя при in vitro и 19 броя при ex vitro адаптираните растения, съответно. Въглеводородната фракция 

от in vivo растенията се състои от дълги неразклонени въглеводороди: нонадекан - 20.96%, 

хенейкозан - 13.41%, нонадесен - 11.03%, хептадесен - 5.7%, и трикозан - 3.9 % (Фиг. 12, Б). При in 

vitro и ex vitro растенията преобладават късите въглеводороди, такива като октан  (3.9% и 1.1%, 

съответно) и ундекан (3.0% при in vitro растенията). Увеличение на някои алкохоли, като фитол и 

октен-3-ол се наблюдава по време на микроразмножаването в сравнение с останалите две фракции. 

Тези различия могат да бъдат свързани с ролята на дълговерижните въглеводороди с разклонени и 

прави вериги в изграждането на кутикулата, която е ограничаващ фактор за проникването на газове 

и защитна бариера от нашествията на околната среда (Shepherd and Griffiths 2006). Преобладаващото 

натрупване на въглеводороди с къси вериги по време на in vitro култивирането може да е свързано с 

по-малко функционалната кутикула. Високата влажност на отглеждане на in vitro растенията може би 

прави ненужно присъствието на кутикула. В ex vitro растенията присъствието на късо-верижни 

въглеводороди и общ спад на въглеводорното съдържание също е индикатор за не добре развита 

кутикула.  

V.2.1.6.2. Терпени  

В етеричното масло от in vivo растенията бяха идентифицирани 60 терпени, като броят на 

терпените намалява в in vitro и ex vitro адаптираните растения до 44 и 36 терпени, съответно (Фиг. 

12, В). Етеричните масла включват моно- и сескитерпени терпените, чийто състав се променя по 

време на микроразмножаването и последващата ex vitro адаптация. Основните сескитерпени в in vivo 

растенията са гермакрен D (6.9%) и β-кариофилен E (1.1%) (Фиг. 12, В). По време на 

микроразмножаването и последващата адаптация на растенията беше установена голяма акумулация 

на тези два сескитерпени при in vitro и ex vitro растенията – за гермакрен D достига до 44.1% и 

46.7%, съответно, а за β-кариофилен E - 13.0% и 6.5%, съответно. Умерено увеличение в 

количеството на β-фарнезен беше наблюдавано по време на микроразмножаването – 4.05 %, спрямо 
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in vivo и ex vitro растенията. По време на ex vitro адаптацията максимално количество беше 

установено за сескитерпените – β-кубебен, β-копоен и β-елемен, както и за монотерпена β-оцимен 

(E). От друга страна, в in vivo растенията се наблюдава натрупване на голямо количество на 

терпените – спатулелол и манул, 13-епи-  и кислород съдържащия терпеноид – кариофилен оксид. 

Тези различия в количеството и съдържанието на етеричните масла при in vivo, in vitro и ex vitro 

растенията вероятно се дължат на различните екологични условия на растеж. Резултатите показват, 

че in vitro и ex vitro растенията запазват биосинтетичния капацитет типичен за L. album. Натрупването 

на съединения като гермакрен D и β-кариофилен в in vitro и ex vitro растенията подчертава 

потенциала за по-нататъшни изследвания на екстрактите и използването им като източник за 

получаване на тези съединения.  
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Фиг. 12. Съдържание на етерично-масления състав в L. album листа. Общо количество (%) на съединенията (А), 

основни въглеводороди (Б) и терпени (В), идентифицирани в масла получени от in vivo, in vitro и ex vitro 

адаптирани L. album растения. В скоби е посочен относителния индекс (RI). 

V.3. Биологични активности на получените растителни екстракти. 

V.3.1. Определяне на тотално съдържание на фенолни съединения и съответстваща 

антиоксидантна активност в неполярни и полярни разтворители. 

С цел да се сравни антиоксидантната активност на екстракти, получени от L. album растения, 

отгледани при различни условия, бяха изследвани тоталното съдържание на фенолни съединения, 

както и антиоксидантния капацитет чрез прилагане на тотална антиоксидантна активност (ТАА) и два 

основни радикалови методи -  DPPH и ABTS. На Фиг. 13 и 14 са представени резултатите за тоталното 

съдържание на фенолни съединения и антиоксидантен капацитет в термостатни метанолови (T Me) 

екстракти, и сокслетни метанолови и хлороформени (S Me и S Ch, съответно) получени от in vivo, in 

vitro и ex vitro растения. В T Me екстракти, най-високо количество на тотални феноли бе установено 

при ex vitro растенията (119.86±1.30 mg галова киселина (GA).g-1 екстракт), което корелира с 

високата антиоксидантна активност, измерена чрез ТАА и ABTS радикаловия методи (231.41±6.14 mM 

α-токоферол.g-1 екстракт и 0.86±0.079 mM.g-1 Тролакс еквивалент антиоксидантна активност (ТЕАС), 

съответно) (Фиг. 13 и 14, А и Б). Най-висока антиоксидантна активност, измерена чрез DPPH метода, 

бе установена в екстракт, получен от in vivo растенията - IC50-20.62 μg.ml-1±0.49 (Фиг. 14, В). При 

сокслетната екстракция, най-високо количество на тотални феноли е установено в S Me екстракти от 

интактни растения (103.12±6.02 mg GA.g-1 екстракт), което корелира с високия антиоксидантен 

капацитет, определен чрез трите използвани антиоксидантни методи (Фиг. 13 и 14). Близки резултати 

са получени и в друго изследване с пречистен етанолов екстракт от цяло растение (листа, цвят и 

стъбла) на бяла мъртва коприва, в който измереното количество на тотални феноли е 192.5±10.3 mg 

GA.g-1 екстракт и IC50 стойноста на DPPH, установена в екстракта, е 11.2±0.5 µg.ml-1, което е 2 пъти 

повече в сравнение с получените в настоящата работа метанолови екстракти от in vivo L. album. 

Според авторите високата антиоксидантна активност се дължи на изолираните изоскутелареинови 

производни, основно под формата на гликозиди, както и на някои флавони и фенилетаноидни 
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гликозиди (вербаскозид и изовербаскозид) (Pereira et al. 2013). Според Pereira et al. (2012) тези 

различия във фенолното съдържание на екстракти от L. album вероятно се дължат на редица 

фактори, такива като различни екологични условия на растеж и развитие на растенията, и методите 

на екстракция. Интересното е, че в етаноловите термостатни екстракти от in vivo L. album растения 

беше установено високо количество на флавоноиди с висока антиоксидантна активност (Valyova et al. 

2011). Повечето научни експерименти досега в литературата са проведени с екстракти, получени с 

различни разтворители от цвят на Lamii albi flos върху антиоксидантната активност и количество на 

тоталните феноли, и липсват достатъчно проучвания върху идентификацията на вторичните 

метаболити, акумулирани в другите растителни части на растението (Budzianowski and Budzianowska 

2004; Matkowski and Piotrowska  2006; Paduch et al. 2008, Armatu et al. 2010).  

По време на in vitro размножаването стойностите във фенолното съдържание намаляват до 2 

пъти в in vitro екстрактите и при последващата адаптация към ex vitro условия достигат до тези на 

изходното растение (Фиг. 13). В заключение, метаноловите екстракти, получени от интактните и ex 

vitro L. album растения и по двата екстракционни методи са богат източник на фенолни съединения и 

притежават висок антиоксидантен капацитет в сравнение с екстрактите от in vitro размножени 

растения. По време на in vitro размножаването в екстрактите бе наблюдавана тенденция към 

намаляване съдържанието на тотални феноли и понижаване на антиоксидантния капацитет. 

 
Фиг. 13. Тотално съдържание на феноли (mg GA.g-1 екстракт). Определено е количеството на феноли в 

метанолови екстракти извлечени в термостат (T Ме); метанолови и хлороформени екстракти, получени чрез 

Сокслет (S Me и S Ch, съответно) от in vivo, in vitro и ex vitro L. album растения. Данните са средни стойности от 

най-малко 3 независими експеримента. 
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Фиг. 14. Определяне на антиоксидантния капацитет в метанолови екстракти, извлечени в термостат (T Ме);  

метанолови и хлороформени екстракти, получени чрез Сокслет (S Me и S Ch, съответно) от in vivo, in vitro и ex 

vitro адаптирани L. album растения. Определена е ТАА (mM α-токоферол.g-1 екстракт) (А) и са приложени два 
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радикалови методи – ABTS (TEAC mM.mg-1) (Б) и DPPH (μg.ml-1) (В). Данните са средни стойности от най-малко 3 

независими експеримента. 

V.3.2. Антитуморна активност 

Тестван е ефектът на комбинация от L. album екстракти върху растежа и развитието на 

белодробната раковата клетъчна линия А549 след инкубиране за 24 и 48 часа (Moskova-Doumanova et 

al. 2012). Проведено е изследване върху параметри, като цитотоксичност на екстрактите, както и 

ефектът им върху прикрепителната способност на А549 клетките и клетъчния жизнен цикъл (Moskova-

Doumanova et al. 2012). Всички приложени концентрации показват цитотоксичен ефект върху А549 

клетките, като най-силен цитотоксичен ефект е установен при S Me in vivo екстракт в концентрация 

5.0 mg/ml на 24-ия и 48-ия час (Фиг. 15). Приложените концентрации и комбинации от in vivo и in vitro 

S Ch и S Me екстракти намаляват прикрепителните способности на клетките, като S Me in vivo 

екстракт подтиска в най-голяма степен клетъчната адхезия в концентрация 4.5 mg.ml-1, при които 

50% от клетките остават неприкрепени. Третиране на А549 клетките с изследваните екстракти 

показва задържане на клетъчния жизнен цикъл в G2 фазата при всички приложени концентрации и 

комбинации след 48 часово култивиране. При комбинациите S Me 2.5 mg.ml-1:S Ch 2.5 mg.ml-1 и S Ch 

in vitro екстракти се наблюдава наличие на апоптозни клетки. В проведеното изследване върху 

раковата клетъчна линия А549 S Me екстракти показват по-силен антитуморен ефект, в сравнение с S 

Ch екстракти, като in vivoекстрактите са по-активни от in vitro (Moskova-Doumanova et al. 2012) (Фиг. 

15). 

Наред с проследените параметри, е изследван и ефектът на L. album екстракти върху клетъчната 

морфология и пропускливостта на мембраните върху белодробната раковата клетъчна линия А549 и 

нормална белодробна клетъчна линия (Р), получени от диплоидни зародишни клетки на бял дроб. 

Сравнени са промените, които предизвикват S Me (2.5 mg.ml-1) и S Ch (2.5 mg.ml-1) in vivo и in vitro 

екстракти, и комбинация от двата екстракта (S Me 2.5 mg.ml-1:S Ch 2.5 mg.ml-1). При нераковите 

клетки не се забелязват промени в морфологията и пропускливостта на мембраните и те запазват 

относително висока конфлуентност на клетъчния монослой след третиране с in vivo и in vitro 

екстрактите поотделно или в комбинация. Обратно, при прилагане на комбинацията от двата in vivo и 

in vitro екстракта върху А549 се наблюдават морфологични измемения: ядрена фрагментация, 

намаляване обема на цитоплазмата, увреждане на клетъчното закрепване, смущения в клетъчния 

монослой и нарушаване цялостта на клетъчните мемрани (Topouzova-Hristova et al. 2012) (Фиг. 15). За 

да получат допълнителна информация, Veleva et al. (2014) сравняват промените, които предизвикват 

S Ch и S Me in vivo и in vitro L. album екстракти върху клетъчната организация на ракови клетки А549 

и неракови нормални бъбречни епителни клетки MDCK II (Madin-Darby Canine Kidney II), инкубирани в 

среда с крайна концентрация 1.0 mg.ml-1 от съответните екстракти. Авторите показват, че докато 

ефектът на S Me екстракти не е силен, S Ch in vitro екстракти от L. album в концентрация 1.0 mg.ml-1 

променят значително клетъчната пропускливост, клетъчните адхезионни свойства и морфологията на 

раковите А549 клетки и притежават потенциален антитуморен ефект (Veleva et al. 2014) (Фиг. 15).  
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Фиг. 15. Схема на действие на хлороформени и метанолови (S Ch и S Me), и комбинация от екстракти, получени 

от in vivo и in vitro L. album листа върху белодробна ракова клетъчна линия А549 и неракови бъбречни епителни 

клетки MDCK II, и нормална белодробна клетъчна линия (Р). 

V.3.3. Антимикробната активност 

Извършен е подробен анализ на антимикробната активност на S Ch, S Me и T Me екстракти от in 

vivo и in vitro размножени L. album растения (Chipeva et al. 2013). Всички растителни екстракти 

показват антимикробна активност срещу изследваните щамове микроорганизми (Bacillus subtilis, 

Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Micrococcus luteus, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis) с минимална 

инхибираща активност (MIC), варираща от 10 до 0.313 mg.L-1. T Me екстракти от in vitro размножени 

растения показват по-широк спектър от антимикробна активност срещу Грам положителните бактерии 

в сравнение с екстрактите, получени от in vivo растенията (Фиг. 16). Най-ниска MIC (0.313 mg.L-1) 

срeщу E. faecalis, S. aureus, P. hauseri и P. aeruginosa  е установена в S Ch екстракти, получени от in 

vivo растения (Chipeva et al. 2013). Тези данни загатват за възможното използване на L. album като 

естествен източник на антимикробни вещества, чиято активност и специфичност може да бъде 

оптимизирана за съответните тествани микроорганизми чрез подходящ избор на разтворители, 

методи на извличане, растителна тъкан и условията на отглеждане. 
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Фиг. 16. Схема на действие на хлороформени и метанолови (S Ch, S Me и T Me) екстракти, получени от in vivo и in 

vitro L. album листа върху различни щамове микроорганизми. 

V.3.4. Антивирусна активност 

Антивирусната активност на S Ch екстракти от in vivo и in vitro L. album растения е доказана чрез 

значително инхибиране на репликацията на H. simplex тип 1 (HSV-1) и тип 2 (HSV-2) в MDBK (Madin-

Darby Bovine Kidney) клетки със стойности (IC50) от 668 μg.ml-1 и 552 μg.ml-1, съответно без видима 

цитотоксичност (Todorov et al. 2013). Вирусната репликация е подтисната над 90%, когато и двата S 

Ch извлеци се прилагат в концентрации: 1 mg.ml-1 за in vitro и 1.2 mg.ml-1 за in vivo растенията (Фиг. 

17). Единствено S Ch in vivo екстрактът показва силен вируциден ефект като инактивира 

извънклетъчно действието на HSV-1 (Todorov et al. 2013). Това показва, че хлороформените екстракти 

от L. album могат да бъдат обещаващ източник на естествени антивирусни вещества с потенциал за 

използване в медицината.  

 

Фиг. 17. Схема на действие на хлороформени (S Ch) екстракти, получени от in vivo и in vitro L. album листа върху 

репликацията на Herpes simplex тип 1 (HSV-1) и тип 2 (HSV-2) в MDBK клетки. 
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Традиционното използване на бяла мъртва коприва (L.аlbum L.) в народната и традиционна 

медицина привлича вниманието на редица учени, които изследват фитохимичния състав и нейната 

биологична активност. През последното десетилетие значителен брой проучвания са насочени към 

установяването на метаболити, отговорни за полезните свойства на това лечебно растение, като са 

идентифицирани редица вторични съединения, принадлежащи към групата на иридоидите, 

фенилпропаноидните гликозиди, флавоноиди, фенолни киселини, изоскутеларинови производни и 

терпени. Приложената от нас моделна система за in vitro размножаване с последваща ex vitro 

адаптация на бяла мъртва коприва (L.аlbum L.), ни даде възможност да се проследят някои от 

промените, които настъпват в първичния и вторичния метаболизъм при различните условия на 

култивиране. Тези  изследвания биха могли да спомогнат за изясняване на механизма на 

растителната аклиматизация към промените в околната среда. Проведените изследвания с различни 

екстракти от растението, култивирано при различни условия, разкриха потенциална антиоксидантна, 

антитуморна,  антимикробна и антивирусна активности. Необходими са допълнителни изследвания с 

отделни фракции или вещества, изолирани от бяла мъртва коприва  на клетъчно-молекулно ниво за 

изясняване на механизмите, на които се основава установената биологична активност. Настоящата 

работа предлага актуална информация относно състава на биологично активните вещества, 

идентифицирани в L. album L., която може да допринесе за по-добро разбиране на нейните 

фармакологични ефекти. 

 

VIII. ИЗВОДИ 

Въз основа на проведеното изследване могат да се направят следните изводи: 

1. Разработен е протокол за микроразмножаване на бяла мъртва коприва (L. аlbum L.) с последващо 

ex vitro адаптиране във фитотрон и на опитно поле. При съотвените етапи на култивиране в in vivo, in 

vitro и ex vitro условия, относителната стабилност на генома е запазена.  

 

2. По време на in vitro размножаването се акумулират пролин, треонин и аспарагин, както и високи 

количества фруктоза и захароза, което предполага по-лесна аклиматизация. В in vivo и ex vitro 

растенията се натрупват органични киселини и тризахариди. 

 

3. В неполярната хлороформена фракция при in vivo и ex vitro растения преобладават основно 

ненаситените мастни киселини и β-ситостерол, чиито количества намаляват по време на 

микроразмножаването. Характерни за in vitro растенията са въглеводороди и мастни алкохоли 

(хексакозан, нонакозан, триаконтан и 1-монооктадеканоил глицерол). 

 

4. Най-висока антиоксидантна активност е установена в метанолови Сокслет екстракти от in vivo и ex 

vitro растения, което корелира с високо фенолно съдържание.  

 

5. Растенията, култивирани в in vivo условия, натрупват значителни количества фенолни киселини, 

като синапена, хлорогенова, протокатехинова и ферулова, и флавоноиди - рутин, хиперозид и 
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хесперидин, чиито количества значително намаляват по време на in vitro размножаването и се 

възстановяват при последваща адаптация до стойности близки за интактните растения. 

 

6. Гермакрен D и β-кариофилен са основни компоненти в етерично-маслената фракция в in vitro и ex 

vitro култивирани растения.  

 

7. Установени са антитуморна, антимикробна и антивирусна активност на екстракти от in vivo и in vitro 

култивирани растения. 

 

IX. ПРИНОСИ 

1. За първи път е разработен протокол за микроразмножаване на L. аlbum L. с ex vitro адаптация на in 

vitro размножени растения от българска популация при оранжерийни и полски условия. 

 

2. Потвърдена е стабилността на генома при in vivo, in vitro и ex vitro култивирани растения от бяла 

мъртва коприва. 

 

3. За пръв път са сравнени по съдържание на антиоксидантни съединения и антиоксидантна 

активност (TAA, ABTS, DPPH) in vivo растения, in vitro и ex vitro култури от L. аlbum L. Установена е 

антитуморна, антимикробна и антивирусна активност на някои от екстрактите. 

 

4. За пръв път са анализирани и сравнени етеричните масла на in vivo растения, in vitro и ex vitro 

култури. 

 

5. Потвърдено е наличието на съединения с антиоксиданто действие в in vivo и ex vitro растения на L. 

аlbum L., и за първи път е установено наличие на кверцитин в in vitro размножени растения. 
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