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Анотация
Целият комплекс от метаболити на ядливите растения пряко влияе върху
качеството, безопасността и здравословната ценност на храните. Това налага
получаването на нови фундаментални познания относно фитохимичния състав на
растенията, използвани като подправки в храните.
Растителните in vitro системи предлагат уникалната възможност както за
изучаване на базисните физиологични и биохимични процеси, протичащи в
растителните клетки, така и за изолирането и охарактеризирането на метаболити
с висока биологична активност, които не се синтезират в растенията, развиващи
се в природните местообитания.
Основната цел на научния проект е приложение на ОМИКС-подхода за анализ
на метаболитния профил и биологичната активност на ядливи растения Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum (Janka Stearn) (самардала) и Satureja
montana L. и (балканска чубрица) от българската флора. Специфични цели са:
Оценка на потенциала на анализираните растителни матрици в качеството им на
здравословна храна и източници на биологично активни вещества; Оценка на
влиянието на климатичните и географските условия върху биосинтезът на

биологично активни вторични метаболити от анализираните ядливи растителни
видове; Разработване на алгоритъм за получаване на in vitro култури от
високопродуктивни популации самардала и балканска чубрица.

Постигнати резултати:
1. За пръв път на база на GC-MS и HPLC анализи са получени данни за
метаболитния профил на различни популации самардала и балканска чубрица,
растящи на територията на България;
2. Оценено е влиянието на климатичните и географските условия върху
биосинтетичния потенциал на анализираните популации самардала и балканска
чубрица. Известно е, че биосинтезът на вторични метаболити зависи до голяма
степен от растителния вид, но също е в пряка връзка и с почвите, географските
ширини и климатичните условия.
3. Разработени са алгоритми за получаване на екстракти с повишена биологична
активност. Съставът и биологичната активност на растителните екстракти се
влияе значително от вида на използваните екстрагенти и методиката на
получаване на екстрактите.
4. За пръв път комплексно са оценени антиоксидантната, антимикробната и
антиацетилхолинестеразната активност на различни екстракти от анализираните
ядливи растения от българската флора;
5. За пръв път в световен мащаб е разработен алгоритъм за получаване на in vitro
култури от самардала и балканска чубрица.
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