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DPPH - 2,2-Дифенил-1-(2,4,6-тринитрофенил) хидразин 

BHA – бутилиран хидроксианизол 

BHT - бутилиран хидрокситолуен 

PG - пропил галат   

TBHQ - четвъртичен бутилхидрохинон 
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1 Увод 

 

 Растенията, съдържащи етерично масло са използвани още през античността като 

билки и лекарства за третиране на болести и при провеждане на религиозни ритуали 

поради техните лечебни свойства и техният приятен аромат [1]. Трудно е да се открие кога 

е извлечено първото етерично масло - всъщност древните писания, които разказват за 

лечебните дестилирани води, не описват точно използваната процедура. През XVI век 

понятието ‘етерични масла’, както и методи за отделяне на есенции от ароматните води, 

стават добре известни [2].    

 Тъй като етеричните масла съставляват много малка част от масата на 

маслодайните растения, от няколко процента за типични представители на семейство 

Lamiaceae (до едва 0.03 % за Роза Дамасцена), това означава че всяка година се генерират 

десетки милиони тонове отпадъчна растителна маса, която в районите с традиции в 

производството на етерични масла се превръща в екологичен проблем. В резултат на това 

през последните 15 години е налице засилващ се изследователски интерес към 

оползотворяването на отпадъчната растителна маса след дестилация на съдържащите се 

етерични масла, с цел добиването на ценни вещества [35]. 

 Поради наличието на летливи органични компоненти и полифенолни съединения в 

отпадъчните продукти при производството на етерични масла (хидрозол, казанен остатък 

и дестилирана растителна маса), може да се очаква, че те проявяват антимикробно и 

антиоксидантно действие и безконтролното им изхвърляне води до замърсяване на 

повърхностните и подпочвените води и нарушаване на екологичното равновесие. 

Същевременно се губят ценни вещества с биологична активност [35].  

 Интензивно променящия се начин на живот и развитието на технологиите през 

последните десетилетия доведе до съществено присъствие на синтетични и 

полусинтетични функционални съставки в хранителните и козметичните продукти, 

водещо след себе си неблагоприятни последствия за човешкото здраве и качество на 

живот. В резултат на това, значително се увеличи търсенето на биохрани и напитки, на 

биоопаковки, както и на козметични и фармацевтични продукти с високо съдържание на 

естествени съставки, притежаващи антиоксидантно и антимикробно действие, като 

алтернатива на синтетичните [3]. 
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2 Цел и задачи 

Целта на настоящата дипломна работа е да се изследва антибактериалната и 

антиоксидантната активност на етерично масло и хидрозол (етерично-маслен воден 

разтвор) от лавандула.  

 

Във връзка с постигането на тази цел са поставени следните задачи: 

o Приготвяне на етерично-маслен воден разтвор на лавандула; 

o Изследване на антибактериалната активност на етеричното масло и хидрозол от 

лавандула; 

o Изследване на антиоксидантната активност на етеричното масло и хидрозол от 

лавандула; 
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3  Литературен обзор 

3.1 Лавандулата като растение 

 

Лавандулата е многогодишно растение, което принадлежи към семейството на 

ментата (Lamiaceae) и е родом от средиземноморския регион. Родът Lavandula включва 

над 30 нови вида, но само три от тях са индустриално култивирани за производство на 

етерично масло: лавандула (Lavandula angustifolia Mill.), шипкова лавандула (Lavandula 

latifolia L.) и лавандин - стерилен хибрид, разработен чрез кръстосване на L. angustifolia × 

L. latifolia. Лавандулата се отглежда по целия свят в редица страни, като някои от 

основните производители на лавандулово масло са България, Франция, Великобритания, 

Китай, Испания и други. В България индустриалното отглеждане включва само 

обикновената лавандула, докато лавандинът се отглежда на ограничени площи без 

икономическа значимост. На Фигура 1 са 

представени площите в България, върху 

които се отглежда лавандула.  През 

последните няколко години обемът на 

произведеното в България лавандулово 

масло непрекъснато надвишава този на 

Франция и страната се превръща в най-

големия производител на масло от 

лавандула в света, отглеждайки над 6000 ha различни сортове лавандула [4]. 

 

3.2 Компоненти, съдържащи се в лавандулата 

 

 Лавандулата (L. angustifolia) съдържа етерично масло, антоцианини, фитостероли, 

захари, минерали, кумарова киселина, гликолова киселина, валерианова киселина, 

урсолова киселина, кумарин и танини. Съдържанието на макронутриенти се различава в 

зависимост от сорта лавандулата. Нивата на калий варират от 17,7 g × kg-1 сухо вещество 

до 23.9 g × kg-1 сухо вещество. Климатичните условия оказват значително влияние 

относно количеството на калций - в лавандулата, отглеждана в Румъния, средната 

стойност е 2,13 g Ca/1 kg сухо вещество, докато в Пакистан е 10,50 g Ca на kg сухо 

Фигура 1 Площи с лавандула (ha) по 

области, 2028г.  [29] 
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вещество.  Лавандулата се характеризира с ниски нива на магнезий  и натрий. Установено 

е, че количеството на микроелементите зависи от сорта. Нивата на цинк варират от 23,0 до 

106,27 mg × kg-1 сухо вещество. Установено е и наличие на мед, манган и желязо [5]. 

 Asmma E. Al-Niaame и колектив докладват данни относно състава на пъпките от L. 

оfficinalis (Таблица 1).  

 

 Ali Shafaghat и колектив са изследвали химичния състав на хексанов екстракт от 

листата и стъблото на лавандула (L. оfficinalis) (Таблица 2). Общото съдържание на 

мастни киселини в хексановите екстракти варира от 95,6 до 96,2%. Основните наситени и 

ненаситени компоненти включват линолова (ω-6) и палмитинова киселина, а основните 

полиненаситени мастни киселини са α-линоленова и линолова киселина. Както се вижда 

от Таблица 2, идентифицирани са около 96,2% (27 компонента) от екстракта от листа и 

95,6% (25 компонента) от екстракта от стъбло [6]. 

 

Таблица 2 Химичен състав (%) на хексанов екстракт от лист (Л) и стъбло (С) от  L. 

officinalis [6] 

 

 

Таблица 1 Състав на воден екстракт на пъпките от L. оfficinalis  [24] 
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Продължение на Таблица 2 

 

 

3.3 Методи за получаване на лавандулово етерично масло 

Съществуват 10 различни метода за екстракция на етерично масло от лавандула: 

o Хидродестилация 

Хидродестилацията е древен метод за получаване на лавандулово етерично масло. При 

него растителната маса изцяло се потопява във вряща вода. При този метод е трудно да се 

постигне висока ефективност, поради което в днешно време се използва рядко. 

 

 

 



12 

 

o Парна дестилация 

Парната дестилация е предпочитан метод за 

дестилация на етерично-маслени култури днес. На 

Фигура 2 е представена принципна схема на 

дестилационния процес.  При контакт с водната пара 

вместилищата (мястото, където се натрупва маслото) 

(Фигура 3) се разкъсват, освобождавайки 

определено количество масло. Парата кондензира на 

повърхността на растението, отделяйки неговата 

латентна топлина и по този начин повишава 

температурата от последователни слоеве. 

В краищата на маслените петна е мястото, 

където маслото и водата влизат в контакт. 

След като кондензиращата пара е 

достигнала температура до 

приблизително 98°C, адитивните свойства 

на налягането на водата и парата на 

маслото карат течностите да кипят. 

Парата, наситена с масло, се издига и 

може да се изведе през кондензатор, 

където тя се охлажда, докато се 

кондензира обратно в течност. Течността 

се влива в сепаратор. Тъй като маслото 

има по-ниска плътност от водата, то плава 

отгоре и може да бъде отделено [7].  

 

 

o Турбохидродестилация 

Този метод е подобен на хидродестилацията. Разликата се състои в инсталирането на 

бъркалка от неръждаема стомана в апарата, която има остриета за нарязване на 

Фигура 2 Принципна схема на дестилационен 

процес с пара [30] 

1- Източник на топлина 

2- Кипяща вода 

3- Пара 

4- Растителна маса 

5- Пара, носеща етеричното масло 

6- Студена вода 

7- Гореща вода 

8- Вода + етерично масло 

9- Етерично масло 

10- Хидрозол 

 

 

Фигура 3 Лавандулови 

вместилища, в които е 

секретирано етеричното 

масло[31] 
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растителната маса на малки парчета по време на дестилацията, за да се увеличи и ускори 

процесът на извличане. 

o Комбинация от екстракция с помощта на сол и последваща хидродестилация  

o Комбинация от екстракция с помощта на ензими и последваща хидродестилация  

o Екстракция чрез междинно получаване на мицел с последваща хидродестилация 

o Екстракция с помощта на ултразвук с последваща хидродестилация 

o Субкритична водна екстракция с последваща хидродестилация 

o Микровълнова екстракция без разтворители 

o Микровълнова парна дестилация [8].  

 

3.4 Характеристика на етерично масло от лавандула 

3.4.1 Физични характеристики 

 Лавандуловото масло е безцветна до бледо жълта течност. Има специфична 

плътност от 0.87500 до 0.88800 при 25.00 °C и рефрактивен индекс от 1.45900 до 1.46900 

при 20.00 °C. Лавандуловото масло е разтворимо в алкохол, пропилен гликол, вода (20.12 

mg/L при 25 °C). Има температура на кипене 204.00 °C при 760.00 mm Hg [9]. 

 

3.4.2 Химичен състав 

 Химичният състав на етеричното масло от лавандула е представен в Таблица 3. 

Общо 47 съединения, представляващи 98.4 - 99.7% от маслото са идентифицирани. 1,5-

диметил-1-винил-4-хексенилбутиратът (линалил бутиратът) е основна съставка на 

етерично масло (43,73%), последвана от 1,3,7-октатриен, 3,7-диметил-(α-пинен) (25.10%), 

евкалиптол (7,32%) и камфор (3,79%). Наблюдават разлики в съставките на етеричното 

масло от лавандула. В различните провинции това може да се дължи на различни 

екологични условия и генетични фактори, различни хемотипи и хранителни вещества, 

постъпващи в растенията [10]. 

Таблица 3 Химчен състав на лавандулово масло, получено чрез парна дестилация [10] 
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Продължение на Таблица 3 
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3.5 Отпадъчни фракции при получаване на етерично масло от лавандула 

 

 По време на дестилация на  маслодайни растения се получавят 3 странични 

продукта – хидрозол (хидролат), казанен остатък и дестилирана растителна маса.  

3.5.1 Хидрозол  

 По време на процеса на дестилация парите/съставките на етеричното масло остават 

в много близък контакт с парите на водата продължително време. Полярните, окислените , 

придаващите аромат, хидрофилните, летливите компоненти от маслото, които могат да 

образуват водородни връзки с водата се разпределят неравномерно в дестилационната 

водна фаза. Дестилационната вода заедно с разтворените съставки на етеричното масло се 

наричат хидрозол [11].  В проучване проведено от екипа учени на Smail Aaza е 

изследвано процентното съдържание на компонентите в хидрозола на редица растения, 

част от които е и Lavandula officinalis (Таблица 4): 

 

 Според литературни данни малка част от състава на етеричното масло от лавандула 

(trans-линалол оксид, линалол и борнеол) се включва в състава на  хидрозола[12][10].  

 Различните видове лавандулови хидрозоли се различават значително по своя 

аромат - от интензивно билкови до сладки и флорални, но всички се характеризират с ясно 

% Идентифицирани компоненти – 99,0 % 

Кислород съдържащи терпени - 99,0 % 

Други – следи (<0,05 %) 

Таблица 4 Химичен състав на хидрозол от L. officinalis, получен чрез парна 

дестилация [12] 
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изразена нотка на лавандула. Renata Prusinowska и колектив докладват за наличие на 

ниска антимикробна и антиоксидантна активност, което е резултат от ниското им 

съдържание на летливи органични съединения. Групата учени докладват, че хидрозолите 

проявяват добра микробиологична стабилност - след 9 месеца престой не се откриват 

биологични или обонятелни промени, което показва, че в продуктите, към които се 

добавят, могат да бъдат намалени или дори елиминирани синтетичните консерванти [13]. 

 Хидрозолите могат да осигурят основа за естествена козметика. Козметика, 

съдържаща хидролати от сушени цветя от лавандула отговарят на критерий Б от 

Европейската фармакопея спрямо Грам-отрицателни бактерии (Еscherichia coli) и Грам-

положителни бактерии (Staphylococcus aureus) [13]. 

 

3.5.2 Казанен остатък 

 

Казанният остатък е тъмно оцветена, гъста течост, оставаща в дестилационния 

казан след дестилация на маслодайни растения, която обикновено се третира като 

отпадък. Изследвания показват значителна биологична активност на този отпадъчен 

продукт. Като получената фракция при производството на етерично масло от мащерка, 

риган и чубрица инхибира растежа на гъби – Aspergillus parasiticus, Botrytis cinerea, 

Fusarium oxysporum. Освен това е докладвано и наличие на антибактериална активност на 

казанния остатък от чубрица срещу щамове от родовете Pseudomonas, Salmonella и 

Listeria. Оскъдни са данните за казанния остатък от производството на лавандулово 

етерично масло  [11].   

  

3.5.3 Дестилирана биомаса 

 Количеството биомаса, заредена в дестилационния казан по време на дестилацията 

в края на процеса е отпаден продукт. Този отпаден продукт може да се използва в няколко 

направления: фураж, сламен покрив на колиба, среда за отглеждане на гъби, опаковъчен 

материал, гориво за дестилационния процес, тор след компостиране, хранителна добавка 

за животни, производство на хартия, производство на брикети и т.н. [11].    
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3.6 Антибактериална активност на етерично масло и хидрозол от лавандула 

 През последните години се наблюдава нарастващ интерес в търсенето и 

разработването на нови антибактериални агенти от различни видове природни източници 

в борбата с микробната резистентност. Растителните етерични масла и техните основни 

химични съставки са потенциални кандидати като антибактериални средства [14]. 

 Факторите, които определят активността на етеричните масла са функционалните 

групи, които се намират в активните съединения и техни синергични взаимодействия. 

Най-активните функционални съединения са фенолите, следвани от алдехиди, кетони, 

алкохоли, етери и въглеводороди. Антимикробният механизъм на действие варира според  

видовете МО или етерични масла, които са използвани срещу тях [14]. 

 Механизмът на антимикробното действие има връзка с голям брой сложни 

компоненти в ЕМ, а не само с конкретни биоактивни метаболити, което може да доведе до 

различни механизми на действие. Като цяло антимикробните действия на етеричните 

масла (ЕМ) са описани в три фази. Първо, разпространението на ЕМ върху клетъчната 

стена на бактерията повишава мембранната пропускливост, което води до последваща 

загуба на клетъчни компоненти. Вторият съответства на подкисляване вътре в клетката, 

което блокира производството на клетъчна енергия (ATФ) поради загубата на йони, 

повреждане на протонните помпи и намаляване на мембранния потенциал. Не на последно 

място е унищожаването на генетични материали, което води до смъртта на бактериите. 

Освен това някои изследвания съобщават, че ЕМ могат също да коагулират цитоплазмата 

и да увреждат липидите, протеините, клетъчните стени и мембраните, което може да 

доведе до изтичане на макромолекули и лизис след това [15]. На Фигура 4 е представена 

схема на  механизми на действие на етерично масло спрямо бактериалната клетка. 

 Добре е известно, че в сравнение с Грам-отрицателните бактерии, Грам-

положителните са по-податливи на етеричните масла. Това може да бъде отдадено на 

факта, че Грам-отрицателните бактерии имат външна мембрана, която е твърда, богата на 

липополизахариди и по-сложна и по този начин ограничава дифузията на хидрофобните 

съединения през нея, докато при Грам-положителните бактерии тази допълнителна 

сложна мембрана липсва. 
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 Вместо нея те са заобиколени от 

дебела пептидогликанова стена, която 

не е достатъчно плътна, за да устои 

преминаването на малки антимикробни 

молекули, улесняваща достъпа до 

клетъчната мембрана. Освен това, 

Грам-положителните бактерии могат да 

улеснят вграждането на хидрофобните 

съединения на етеричните масла 

поради липофилните краища на 

липотейхоевата киселина, присъстваща 

в клетъчната мембрана[14]. 

 Инхибиторната активност на 

хидрозолите на лавандула спрямо 

различни бактериални щамове може да 

се дължи на техните фенолни 

компоненти. Фенолите разрушават липидите в клетъчната мембрана, митохондриите, 

водят до промени в мембранната пропускливост, а от там и до клетъчна смърт. Методът 

на извличане на етеричното масло и видът на използвания разтворител могат да повлияят 

на антибактериалните ефекти на растителните фракции [16].  

 Линалолът и линалилацетатът са основните компоненти на много етерични масла, 

включително лавандуловото, за които се знае, че притежават няколко биологични 

активности като антибактериална, антигъбична и антиоксидантна, които се дължат на тези 

монотерпенни съединения (Фигура 5 и 6) [17][18] . 

 Domenico Trombetta и колектив изследват механизма на антибактериално действие 

на три монотерпена, включително линалилацетат. В заключение те предполагат, че 

антимикробният ефект на монотерпена може да се дължи на смущения на липидната 

фракция на бактериалните плазмени мембрани, което води до промени в тяхната 

пропускливост и изтичане на вътреклетъчен материал [19].   

 Shane Griffin съобщава, че отговорен за активността на линалола (ацикличен 

монотерпен) срещу различни щамове е броят на хидроксилните функционални групи, а не 

Фигура 4 Механизми на действие на етерично 

масло спрямо бактериалната клетка [15] 
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Фигура 5 Химична структура на линалол 

[33] 

разположението им по въглеводородния скелет [19]. Други автори докладват, че 

антимикробната активност на повечето терпеноиди е свързана с техните функционални 

групи и е доказано, че хидроксилната група на фенолните терпеноиди и наличието на 

делокализирани електрони са важни за антимикробната активност [35]. 

  

 

3.7 Антиоксидантна активност на етерично масло и хидрозол от лавандула 

Свободните радикали са атоми, молекули или йони с несдвоени електрони, които са 

силно нестабилни и лесно влизат в химични реакции с други  

молекули [20]. Те могат да бъдат генерирани в големи количества, които могат да 

преодолеят ендогенните защитни антиоксиданти и това състояние води до оксидативен 

стрес. Такива са супероксидите и нерадикалните видове, като водороден пероксид.  

Оксидативният стрес играе важна роля в потагенезата на много заболявания, включително 

невродегенеративни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, диабет и различни 

видове рак  [21]. 

 Антиоксидантите са съединения, които забавят или предотвратяват 

автоокислението на свободните радикали, което води до намаляване на оксидативния 

стрес [20].   

 Най-често използваните антиоксиданти в лекарствата, храните и био опаковките са: 

бутилиран хидроксианизол (BHA), бутилиран хидрокситолуен (BHT), пропил галат (PG) и 

четвъртичен бутилхидрохинон (TBHQ). Смята се обаче, че BHA и BHT водят до 

увреждане на черния дроб и до карценогенеза. Ето защо, разработването и използването 

на естествени антиоксиданти е препоръчително [22].  Естествените антиоксиданти са 

предимно полифенолни съединения и ароматни растителни вторични метаболити [23]. 

Фигура 6 Химична структура на 

линалилацетат [32] 
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Учени изследващи съства на лавандулови пъпки откриват наличие на флаваноиди, 

кумарини, терпеноиди и фенолни съединения, някои от които притежават антиоксидантна 

активност [24][25][26].  

Докладвано е наличие на антиоксидантна активност на етеричното масло от 

лавандула, както и на воден и етанолов екстракт от лавандула чрез един от най-често 

използваните методи – инхибиране на DPPH радикали [5][22]. 

През 1958 год. Блойс за първи път публикува данни за DPPH (2,2-дифенил-1-

пикрилхидразил) метода [27]. През годините той претърпява много модификации като се 

използват различни концентрации на радикала, различни времена за реакция и т.н. DPPH 

методът може да се разглежда като прост и надежден метод, тъй като този радикал е 

сравнително стабилен. Този способ за определяне на антиоксидантната активност на 

лавандулови екстракти е използван в много научни изследвания до момента [13][26]. 

Антиоксидантните съединения редуцират DPPH-радикала до DPPH-H (Фигура 7), 

намалявайки неговата спектрофотометрична абсорбция. DPPH-радикалът показва два 

максимума в своя спектър – при 328 nm и 517 nm [22]. 

 

 

 

 

Фигура 7 Механизъм на взаимодействие на DPPH· радикал с антиоксидантно съединение [34] 
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4 Експериментална част 

4.1 Материали и апаратура 

В настоящата дипломна работа бяха използвани следните реактиви и апаратура: 

  

Материали:  

o Luria Broth Base, Miller’s modification – Casein enzymic hydrolysate 10 g/L, Yeast 

extract 5 g/L, Sodium chloride 0.5 g/L, final pH (at 25˚C) 7.0±0.2, HIMEDIA, ref 

M1725-500G 

o Luria Agar Base, Miller’s modification - – Casein enzymic hydrolysate 10 g/L, Yeast 

extract 5 g/L, Sodium chloride 0.5 g/L, Agar 15 g/L, final pH (at 25˚C) 7.0±0.2, 

HIMEDIA, ref M1726-500G 

o Nutrient Broth – Peptic digest of animal tissue 5 g/L, Sodium chloride 5g/L, Beef extract 

1.5 g/L, Yeast extract 1.5 g/L, final pH (at 25˚C) 7.4±0.2, HIMEDIA, ref M002-500G 

o Nutrient Agar - Peptic digest of animal tissue 5 g/L, Sodium chloride 5 g/L, Beef extract 

1 g/L, Yeast extract 2 g/L, Agar 15 g/L, final pH (at 25˚C) 7.4±0.2, HIMEDIA, ref 

M001A-500G 

o Тест-културите Bacillus subtilis 3562 и Escherichia coli K12 бяха предоставени от 

Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури 

(НБПМКК); 

o DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl) radical; CAS Number 1898-66-4; Molecular 

Weight 394.32; Sigma-Aldrich 

o Ethanol (96% ч.з.а); EC-Nr. 200-578-6; UN-Nr.1170, CAS number 64-17-5 Molecular 

Weight 46.07, Валерус 

o Етерично масло от Лавандула – Lavandula angustifolia oil, 10 mL, bioherbaR 

o Разделителна фуния 

o Дискчета – himedia ᴓ6mm 

o Автоматични пипети - Finnpipette® F3, Thermo scientific 

 

Апаратура: 

o Инкубатор - Environmental Shaker – Incubator ES-20/60 

o Термостат - BINDER 
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o Сух стерилизатор -  BINDER 

o Автоклав 

o Microplate Reader PPC 142 - PKL® Pokler Italia 

o Турбидиметър – McFarland Densitometer DEN-1B, Grant-bio, S/N:05010418110423 

o Аналитична везна – Sartorius analytic; 

o  Вортекс 

o Спeктрофотометър – T70 UV/VIS Spectrometer, PG Instruments Ltd 

 

4.2 Методи на работа: 

4.2.1 Получаване на етерично-маслен лавандулов воден разтвор 

 Лавандуловият воден разтвор беше получен чрез смесване и хомогенизиране на 

етерично масло от лавандула и дестилирана вода в делителна фуния. За настоящата 

дипломна работа беше приготвен 1 лавандулов воден разтвор с обем 2L. Във фунията, 

бяха прибавени 2L d H2O + 10.4840g ЕМ (измерено с аналитична везна). Разтворът беше 

хомогенизиран в нулев и на втори час, на 48ми  и 72ти час.  На 96ти  час беше разделено 

разслоеното ЕМ, което е извън хомогенния разтвор. На Фигура 8 е представена опитната 

постановка.  Измерено беше теглото на отделеното ЕМ – 1.098g. Полученият воден 

разтвор е с концентрация на ЕМ съответно 0,549mg/mL.  

Разслоено 

етерично масло 

Лавандулов 

воден разтвор 

Фигура 8 Приготвяне на етерично-маслен лавандулов воден разтвор 
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4.2.2 Методи за изследване на антибактериална активност 

За изследване на антибактериалната активност на лавандуловото масло, както и на 

лабораторно получен лавандулов воден разтвор бяха използвани два метода – диск-

дифузионен метод и чрез метода на микроразреждане в бульон. 

4.2.2.1 Диск-дифузионен метод 

 Принципът му се основава на способността на антимикробните вещества да 

дифундират в агарова хранителна среда и в зоната на дифузията да задържат растежа или 

да убиват микроорганизмите, образувайки стерилни зони. За целта бяха използвани 

стерилни филтърни дискчета с диаметър 6 mm, които предварително са импрегнирани с 

разтвор с точно определена концентрация на антимикробното вещество (Фигура 9). За 

анализа бяха подготвени 2 предкултури - Bacillus subtilis 3562 (B. subtilis 3562) и 

Escherichia coli K12 (E. coli K12). Бяха приготвени течни и твърди (агарови) хранителни 

среди -  NB и LB, подходящи за съответния щам. 

 Всяка хранителна среда беше стерилизирана в автоклав при температура 121ºС и 

налягане 1atm , с цел унищожаване на всички вегетативни форми на живот. След това 

агаровите среди бяха оставени да изстинат и бяха разлети в петрита при стерилни условия. 

Петритата бяха оставени в термостат при 30ºС за 24h. 

 Предкултурата беше приготвена като в течната хранителна среда (50 mL) беше 

поставена единична колония от еталонният щам. След това щамовете бяха инкубирани за 

18 h при 30ºС за B. subtilis 3562 и 37ºС за E. coli K12. Културата беше приготвена като към 

50mL от течната хранителна среда бяха прибавени 500 µL  от предкултурата, след което 

беше оставена в инкубатор за 18 часа при същите условия.  

Фигура 9 Схема на дифузионен метод за изследване на антибактериална активност 
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 За измерването на инхибиторните зони бяха използвани филтърни дискчета, 

напоени с 6 µL от лавандуловото масло/лавандуловия воден разтвор. След това бяха 

разпределени върху петритата с хранителна среда, с предварително посети 100 µL от 

културата. За всяко петри бяха използвани по 4 филтърни дискчета, 3 от които бяха 

напоени със съответната проба и 1 – с дестилирана вода (контрола). След това бяха 

поставени в термостат за още 24 h. На следващия ден бяха измерени инхибиторните зони. 

Резултатите бяха нанесени в таблица и изчислени като средноаритметична стойност.  

 

4.2.2.2 Определяне на антибактериална активност с метод на 

микроразреждане в бульон (течна хранителна среда) 

  

Методът се използва за измерване на in vitro активността на антимикробно 

вещество срещу бактериални клетки. За целта беше използван Microplate Reader с 96-

ямкова плака (Фигура 10).   

 

 

 Чрез турбидиметър бактериалният инокулум беше разреден до 0,5 McFarland, което 

отговаря приблизително на 1.5×108 CFU/mL. Клетъчната култура (B. subtilis 3562 и E. coli 

96-ямкова плака 

  Фигура 10 Microplate Reader 
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K12) с обем от 60 µL беше добавена към 120 µL от течната среда (съответно NB и LB) в 

отделните ямки. По време на тези експерименти бяха приготвени два вида хранителни 

среди – първата беше приготвена с дестилирана вода, втората – с воден разтвор на 

лавандула, давайки възможност за допълнително разреждане на тестваните агенти. 

Контролни проби бяха приготвени в стандартни NB и LB среди съответно. Бактериалният  

растеж беше отчетен при дължина на вълната 630 nm в началото на експеримента, на 6-ия и 

на 24-ия час от култивирането. Стерилизацията и предкултурата бяха направени 

аналогично както при диск-дифузионния метод. 

 

4.2.3 Изследване на антиоксидантната активност 

 

 Антиоксидантната активност на съединенията, съдържащи се в лавандуловото 

масло и лавандуловият воден разтвор беше изследвана чрез използването на свободни 

DPPH радикали. Измерването на антиоксидантния капацитет на изследваните проби  чрез 

DPPH метода се базира на проследяване на абсорбцията на проба, съдържаща точно 

определен обем от анализирания компонент и зададена начална концентрация на свободен 

DPPH при 517nm  чрез UV/Vis – спектрофотометър (Фигура 11). 

 

 В текущата дипломна работа беше проследено инхибирането на DPPH - радикали 

от антиоксидантните вещества, съдържащи се в лавандуловото масло, лавандуловият 

воден разтвор  и галовата киселина, като по този начин беше отчетена тяхната 

Фигура 11 Схематично представяне на процеса на измерване на антоксидантна 

активност 
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антиоксидантната сила. Изследването беше проведено по следния начин: беше приготвен 

изходен разтвор на DPPH, който се състои от 0,0196 g DPPH – радикали, разтворени в 250 

mL чист етанол (96%). След това разтворът беше разреден с 96%-ен етанол до достигане 

на абсорбция 0.870, която беше измерена със спектрофотометър. Приготвени бяха 

разтвори на галова киселина в 15%-ен етанол с конценрации 50, 40, 30, 10, 5, 1 mg/mL.  

 Изследването на антиоксидантната активност на галовата киселина, използвана 

като референтен разтвор, чието антиоксидантно действие е известно, лавандуловото масло 

и лавандуловия воден разтвор чрез DPPH метода  беше направено както следва: 1) Към 1.5 

mL разтвор на DPPH бяха добавени 0.05 mL разтвор на галова киселина (50, 40, 30, 10, 5, 1 

mg/mL). Като контрола беше направен разтвор, съдържащ 1.5 mL DPPH и 0.05 mL 15%-ен 

етанол. 2) Към 1.5 mL разтвор на DPPH бяха добавени 0.05 mL етерично-маслен воден 

разтвор на лавандула, който беше приготвен по-рано. Всяка проба беше направена с по 

три повторения. Като контрола беше направен разтвор, съдържащ 1.5 mL DPPH и 0.05 mL 

96%-ен етанол. 3) Към 1.5 mL разтвор на DPPH бяха добавени 0.05 mL етерично масло от 

лавандула, разтворено в 96%-ен етанол в съотношение 1:1. Като контрола беше направен 

разтвор, съдържащ 1.5 mL DPPH и 0.05 mL 96%-ен етанол. Всяка проба беше направена с 

по три повторения.  Като бланка за всички анализирани проби бяха използвани 1.55 mL 

96%-ен етанол.  

 Способността на пробите да обезвреждат DPPH-радикалите беше изчислена с 

помощта на Формула 1 и 2, изразена в % : 

 

Формула 1   % неутрализиран DPPH • = 100(Ab − As) Ab 

 

Формула 2  %нереагирал DPPH • = 100 − % неутрализиран DPPH • 

 

където  As и Ab  са съответно абсорбцията на пробата и бланката.  
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5 Резултати и дискусия 
 

5.1 Диск-дифузионен метод за изследване на антибактериалната активност на 

лавандулово етерично масло и етерично-маслен воден разтвор на лавандула  

 

Етеричното масло и хидрозол от лавандула  бяха тествани за антибактериална 

активност срещу Escherichia coli K12 (тест-култура за Г- отрицателни бактерии) и Bacillus 

subtilis 3562 (тест-култура за Г- положителни бактерии). След проведения експеримент, 

съгласно посочения в експерименталната част метод (точка 4.2.2.1), бяха отчетени зоните 

на инхибиране, а резултатите от осреднените стойности са представени в Таблица 5.  

 На 24-ти час бяха отчетени резултатите с прилагане на лавандуловия етерично-

маслен воден разтвор. Не се наблюдаваха оформени зони и при двата щама (Фигура 12).  

Не беше отчетено инхибиране на 24-ти час и при изследване на лавандуловото масло 

спрямо  щама на Escherichia coli K12 (Фигура 12 B), докато при Bacillus subtilis 3562 се 

наблюдаваше зона с размер около 11.7 mm (Фигура 12 A).  

Поради структурата на клетъчната стена на Грам-положителни и Грам-отрицателни 

бактерии, антибактериалните агенти действат по-засилено спрямо Грам-положителните 

бактерии. [36] 

 

 

Luu Thai Danh и колектив докладват за наличие на антибактериална активност на 

лавандулово масло, получено чрез хидродестилация на Lavandula angustifolia. Групата от 

Таблица 5 Резултати от проведения диск-дифузионен метод  
диск-дифузионен метод  
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учени използват диск-дифузионен метод, с помощта на който установяват инхибиторни 

зони от 16,3 mm срещу E. coli ATCC 25922. Зоните измерени при Грам-положителните 

Staphylococcus aureus са с големина ~ 28.1 mm. За изследванията си те използват дискчета 

с размер от 6 mm, напоени с 10 µl от етеричното масло и 100 µl от клетъчните култири  с 

концентрации от 105 –106 CFUml−1  [28].  

 

 

 

 

5.2 Mетод за изследване на антибактериалната активност на лавандулово етерично 

масло и етерично-маслен воден разтвор на лавандула с чрез метода на 

микроразреждане в бульон 

 

 

Хидрозолът от лавандула беше тестван за антибактериална активност срещу двата 

моделни щама и чрез метода на микроразреждане в бульон, описан в точка 4.2.2.2. 

Резултатите от проведения опит са нанесени в Таблица 6. 

 Резултатите от теста показват липса на антибактериална активност на лавандуловия 

етерично-маслен воден разтвор спрямо  Bacillus subtilis 3562. Инхибиране на растежа с 32, 

25 и 25%  на Escherichia coli K12 се наблюдава при лавандуловия етерично-маслен воден 

разтвор с конценрации 0.37 mg (лавандулов етерично-маслен воден разтвор)/mL (проба), 

0.28 mg (лавандулов етерично-маслен воден разтвор)/mL (проба) и 1.25 mg (лавандулов 

Фигура 12 Резултати от проведения антибактериален тест (диск-дифузионен метод) на 

лавандуловите проби срещу B. subtilis 3562 (ред A) and E. coli K12 (ред B) – контрола 

(1), лавандулов воден разтвор (2), лавандулово етерично масло (3) 
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етерично-маслен воден разтвор)/mL (проба), съответно. При изследване на по-ниски 

концентрации на хидрозола не беше отчетена активност (информацията не е представена). 

 

 

 

 

 

 

 Лавандуловите хидрозоли имат ниско съдържание на летливи компоненти. Тъй 

като отговорни за антибактериалната активност на лавандулата са летливите органични 

съединения, то  незначителната антибактериална активност на лавандуловите хидрозоли е 

логична [13]. 

 

5.3 Изследване на антиоксидантната активност на лавандулово етерично масло и 

лавандулов етерично-маслен воден разтвор  

 Анализът беше проведен съгласно използваната методика, описана в раздел 

„Методи на работа“ точка 4.2.3.  

 При провеждане на експеримента бяха отчетени показанията на абсорбцията на 

всяка проба при дължина на вълната 517 nm и посредством Формула 2 бяха изчислени 

стойностите на нереагиралия DPPH в %.  

 Галовата киселина с концентрация 0.00032 mg(галова к-на)/ml(проба) е използвана 

като стандарт, неутрализирайки около 30% от DPPH-радикала до 15-та мин, след което 

Таблица 6 Резултати от проведения метод на микроразреждания в бульон 
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количеството остава постоянно до 60-та мин. Лавандуловото етеричното масло  и хидрозол 

не показаха наличие на антиоксидантна активност.  До 60-та мин те неутрализират 

пренебрежително малко количество от DPPH радикала (около 4%) (Фигура 13).  

 Stephanie  Dudonne и колектив изследват воден екстракт от цветовете на Lavandula 

angustifolia.  Те също докладват ниска антиоксидантна активност от около 1.46 % 

неутрализиран DPPH-радикал [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 13 Кинетика на реакцията на обезвреждане на DPPH• радикала от 

лавандулово етерично масло, лавандулов етерично-маслен воден разтвор и 

галова киселина. 
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6 Изводи 
 

 От проведените изследвания в настоящата дипломна работа могат да се направят 

следните изводи: 

 

o Приготвеният хидрозол на лавандула е с концентрация 0,549mg/mL; 

o Диск-дифузионният метод, използван за изследване на антибактериалната 

активност на етеричното масло и хидрозол на лавандула, не показва наличие 

на активност срещу Е. coli K12, но се отчита активност срещу B. subtilis 

3652;  

o Методът на микроразреждане в бульон, използван за изследване на 

антибактериалната активност на три концентрации от лавандуловия 

хидрозол, не показва наличие на антибактериално активност спрямо B. 

subtilis 3652, но установява концентрационно-зависима редукция в растежа 

на Е. coli K12 (от ~25-32%);  

o С помощта на използвания спектрофотометричен анализ за изследване на  

етеричното масло и хидрозол на лавандула се отчита липса на 

антиоксидантна активност и при двата вида проби; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Източници на информация 
 

[1] F. Group, ESSENTIAL Handbook of ESSENTIAL. 2010. 

[2] M. A. Hanif, S. Nisar, G. S. Khan, Z. Mushtaq, and M. Zubair, “Essential Oils,” 2019. 

[3] J. A. Milner, “Functional foods: The US perspective,” Am. J. Clin. Nutr., vol. 71, no. 6 

SUPPL., pp. 1654–1659, 2000, doi: 10.1093/ajcn/71.6.1654s. 

[4] S. Stanev, T. Zagorcheva, and I. Atanassov, “Lavender cultivation in Bulgaria – 21st 

century developments, breeding challenges and opportunities,” Bulg. J. Agric. Sci., vol. 

22, no. 4, pp. 584–590, 2016. 

[5] R. Prusinowska and K. B. Śmigielski, “Composition, biological properties and therapeutic 

effects of lavender (Lavandula angustifolia L). A review,” Herba Pol., vol. 60, no. 2, pp. 

56–66, 2014, doi: 10.2478/hepo-2014-0010. 

[6] Ali Shafaghat, “Phytochemical and antimicrobial activities of Lavandula officinalis leaves 

and stems against some pathogenic microorganisms,” J. Med. Plants Res., vol. 6, no. 3, 

2012, doi: 10.5897/jmpr11.1166. 

[7] J. Mason, Growing and Knowing Lavender oil. 2014. 

[8] A. Filly, A. S. Fabiano-Tixier, C. Louis, X. Fernandez, and F. Chemat, “Water as a green 

solvent combined with different techniques for extraction of essential oil from lavender 

flowers,” Comptes Rendus Chim., vol. 19, no. 6, pp. 707–717, 2016, doi: 

10.1016/j.crci.2016.01.018. 

[9] “No TitleTGSC Information System.” 

http://www.thegoodscentscompany.com/data/es1007471.html. 

[10] L. Hui, L. He, L. Huan, L. Xiaolan, and Z. Aiguo, “Chemical composition of lavender 

essential oil and its antioxidant activity and inhibition against rhinitis-related bacteria,” 

African J. Microbiol. Res., vol. 4, no. 4, pp. 309–313, 2010. 

[11] G. J. N., Recent Progress in Medicinal Plants, Volume 36: Essential Oils I. STUDIUM 

PRESS (INDIA) PVT.LTD., 2013. 

[12] Smail Aazza, “Antioxidant activity of some Morrocan hydrosols,” J. Med. Plants Res., 

vol. 5, no. 30, pp. 6688–6696, 2011, doi: 10.5897/jmpr11.1176. 

[13] R. Prusinowska, K. ͆migielski, A. Stobiecka, and A. Kunicka-Styczyńska, “Hydrolates 

from lavender (Lavandula angustifolia) - Their chemical composition as well as aromatic, 

antimicrobial and antioxidant properties,” Nat. Prod. Res., vol. 30, no. 4, pp. 386–393, 

2016, doi: 10.1080/14786419.2015.1016939. 

[14] “Antimicrobial Activity of Some Essential Oils—Present Status and Future Perspectives,” 

Medicines, vol. 4, no. 4, p. 58, 2017, doi: 10.3390/medicines4030058. 

[15] Y. Li, A.-S. Fabiano-Tixier, and F. Chemat, “Essential Oils as Reagents in Green 

Chemistry,” SpringerBriefs Green Chem. Sustain., pp. 9–21, 2014, doi: 10.1007/978-3-

319-08449-7. 

[16] E. Aleebrahim-Dehkordy, M. Rafieian-Kopaei, and M. Bahmani, “Study of antibacterial 

effect of total hydroalcoholic extract of Thymus daenensis and Lavandula officinalis on 

Listeria monocytogenes, an agent of food spoilage, using microdilution,” Der Pharma 

Chem., vol. 8, no. 2, pp. 238–242, 2016. 

[17] A. Herman, K. Tambor, and A. Herman, “Linalool Affects the Antimicrobial Efficacy of 

Essential Oils,” Curr. Microbiol., vol. 72, no. 2, pp. 165–172, 2016, doi: 10.1007/s00284-

015-0933-4. 

[18] A. T. Peana, P. S. D’Aquila, F. Panin, G. Serra, P. Pippia, and M. D. L. Moretti, “Anti-



33 

 

inflammatory activity of linalool and linalyl acetate constituents of essential oils,” 

Phytomedicine, vol. 9, no. 8, pp. 721–726, 2002, doi: 10.1078/094471102321621322. 

[19] D. Trombetta et al., “Mechanisms of antibacterial action of three monoterpenes,” 

Antimicrob. Agents Chemother., vol. 49, no. 6, pp. 2474–2478, 2005, doi: 

10.1128/AAC.49.6.2474-2478.2005. 

[20] S. Rodríguez-Rojo, A. Visentin, D. Maestri, and M. J. Cocero, “Assisted extraction of 

rosemary antioxidants with green solvents,” J. Food Eng., vol. 109, no. 1, pp. 98–103, 

2012, doi: 10.1016/j.jfoodeng.2011.09.029. 

[21] M. I. S.-N. and J. T. W. Jennifer E. Slemmer1, John J. Shacka2-3, “Do antioxidants and 

free radical scavengers still hold promise for the treatment of stroke, traumatic brain injury 

and aging?,” J. Chem. Inf. Model., vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019, doi: 

10.1017/CBO9781107415324.004. 

[22] Ì. Gülçin, I. G. Şat, Ş. Beydemir, M. Elmastaş, and Ö. I. Küfrevioǧlu, “Comparison of 

antioxidant activity of clove (Eugenia caryophylata Thunb) buds and lavender (Lavandula 

stoechas L.),” Food Chem., vol. 87, no. 3, pp. 393–400, 2004, doi: 

10.1016/j.foodchem.2003.12.008. 

[23] D. Peshev, L. G. Peeva, G. Peev, I. I. R. Baptista, and A. T. Boam, “Application of 

organic solvent nanofiltration for concentration of antioxidant extracts of rosemary 

(Rosmarinus officiallis L.),” Chem. Eng. Res. Des., vol. 89, no. 3, pp. 318–327, 2011, doi: 

10.1016/j.cherd.2010.07.002. 

[24] A. E. Al-niaame and R. A. Aziz, “Study of Lavandula officinalis L . buds of flowers 

extracts activity against some species of multi-drug resistant clinical isolates of bacteria 

ضعب ایریرس ىلع  ویحلا تاداضمل ل ةددعتملا ةمواقملا تاذ ایرتكب لا عاونأو ةیةلوزعملا  Lavandula officinalis L . 

 .vol. 12, no. 2, pp. 82–91, 2013 ”, راه

[25] E. Bendary, R. R. Francis, H. M. G. Ali, M. I. Sarwat, and S. El Hady, “Antioxidant and 

structure–activity relationships (SARs) of some phenolic and anilines compounds,” Ann. 

Agric. Sci., vol. 58, no. 2, pp. 173–181, 2013, doi: 10.1016/j.aoas.2013.07.002. 

[26] Dudonné et al., “Comparative Study of Antioxidant Properties and Total Phenolic Content 

of 30 Plant Extracts of Industrial Interest Using DPPH, ABTS, FRAP, SOD, and ORAC 

Assays - Journal of Agricultural and Food Chemistry (ACS Publications),” J. Agric. Food 

Chem, vol. 57, pp. 1768–1774, 2009, [Online]. Available: 

http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jf803011r. 

[27] R. Riley and V. Chapman, “© 1958 Nature Publishing Group,” 1958. 

[28] L. T. Danh, L. N. Han, N. D. A. Triet, J. Zhao, R. Mammucari, and N. Foster, 

“Comparison of Chemical Composition, Antioxidant and Antimicrobial Activity of 

Lavender (Lavandula angustifolia L.) Essential Oils Extracted by Supercritical CO2, 

Hexane and Hydrodistillation,” Food Bioprocess Technol., vol. 6, no. 12, pp. 3481–3489, 

2013, doi: 10.1007/s11947-012-1026-z. 

[29] Производство на етерично-маслени култури и масла, InteliAgro, 2018. 

[30] https://www.pranarom.com/en/scientific-aromatherapy/distillation-and-expression; 

 достъпен на 16.07.2020. 

[31] T. & Francis, Lavender The genus Lavandula. 2002. 

[32] https://redfiqui.wixsite.com/cosmoquemia/chanel5; достъпен на 17.09.2020. 

[33] https://www.tcichemicals.com/CH/en/; достъпен на 17.09.2020. 

https://www.pranarom.com/en/scientific-aromatherapy/distillation-and-expression
https://redfiqui.wixsite.com/cosmoquemia/chanel5
https://www.tcichemicals.com/CH/en/


34 

 

[34] https://www.semanticscholar.org/paper/Scanometry-as-microplate-reader-for-high-

 throughput-Hidayat-Fitri/4f2d3fb578f19ffbec54ce02e4471777398d00c7/figure/0; 

 достъпен на 22.08.2020. 

[35] Д. Пешев; Проектно предложение №  KП-06-H37/14; 2019. 

  

https://www.semanticscholar.org/paper/Scanometry-as-microplate-reader-for-high-throughput-Hidayat-Fitri/4f2d3fb578f19ffbec54ce02e4471777398d00c7/figure/0
https://www.semanticscholar.org/paper/Scanometry-as-microplate-reader-for-high-throughput-Hidayat-Fitri/4f2d3fb578f19ffbec54ce02e4471777398d00c7/figure/0

