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1.Увод 

Влиянието на ароматите върху психичното и физическото състояние на човека е 

известно от древни времена. Първите достоверни сведения за извличането на етерични 

масла от растенията са открити в шумерски клинописни плочки, датирани към 5000-4000 

г. пр. н. е. Шумерско откритие е и сапунът. Но за истински първооткриватели, широко 

използващи ароматните екстракти от растения за въздействие върху душата и тялото, се 

считат египтяните. Още  от древността жените ползвали червило, произвеждано с 

помощта на три основни природни типа оцветители: минерални, растителни и 

животински. В древен Вавилон ароматни масла били добавяни дори в строителните 

материали, използвани за построяване на храмовете на боговете [1].  

Европа се запознава с парфюмерията едва през 14 век, което се дължи отчасти на 

разпространението на исляма. Унгарците са първите, които започват да произвеждат 

първия модерен парфюм. Изработен от ароматни масла в смес от алкохол, първият 

модерен парфюм е направен през 1370 за унгарската кралица Елизабет и е известен в 

цяла Европа като унгарска вода. Изкуството на парфюмерията просперира в ренесансова 

Италия, през 16 век италианските продукти били изнесени за Франция от видния 

парфюмерист на Катерина Медичи – Рене Флорентински [1].  

Етеричните масла са летливи и ароматни мастни продукти, които се получават от 

растенията. Oбикновено се извличат чрез дестилация, често с помощта на пара [2]. 

Заради вкуса, аромата, биологичните си свойства, козметичния ефект и 

терапевтичните си възможности, етеричните масла имат широк диапазон на приложение. 

Използват се за ароматизиране на храни, спиртни напитки, тютюн и детергенти; за 

приготвяне на парфюми и освежители на въздуха в помещенията, за производство на 

сапуни; в техническата промишленост при производството на фаянсови изделия, като 

разтворители на метални окиси, соли, лакове и др.; в художественото производство, за 

повишаване на настроението. Прилагат се и в козметиката за разхубавяване, 

подмладяване и козметично лечение; във фармацевтичната промишленост за приготвяне 

на лекарства и патентовани лекарствени препарати; в хуманната медицина за 

профилактични и лечебни цели; във ветеринарната медицина и др. Науката занимаваща 

се с изучаването на етеричните масла и тяхното практическо приложение може да бъде 

наречена олеоетерология. Понастоящем с търговска цел се получават около 200 

етерични масла, които намират приложение в парфюмерийната, козметичната, 
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сапунената, хранително-вкусовата, техническата и фармацевтичната промишленост. 

Само 50 — 100 етерични масла се използват в ароматерапията [3]. 
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2. Цели и задачи 

Целта на представената дипломна работа е да се изследват антиоксидантните и 

антибактериалните свойства на розова вода и масло от Роза Дамасцена спрямо 

бактериалните щамове Escherichia coli K12 и Bacillus subtilis 3652. 

Във връзка с поставената цел изпълнихме следните задачи: 

▪ Определяне на антибактериалните и антиоксидантни свойства на розова вода 

преди и след нанофилтруването ѝ. 

▪ Определяне на антибактериалните и антиоксидантни свойства на розова масло 

(Роза Дамасцена). 
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3.Литературен обзор  

3.1.Розова вода 

Розовата вода представлява хидрозолната част на дестилата на венчелистчетата, 

който е страничен продукт от производството на розово масло, което се употребява при 

производството на парфюми. Използва се за овкусяване на храната, като компонент в 

някои козметични и медицински препарати, и за религиозни цели в цяла Европа и Азия 

[3]. 

3.1.1.История на розовата вода: 

Историята на розовата вода започва от древни времена. Още от тогава  розите се 

използват като лекарствено и хранително средство, както и при производство на 

парфюми. Древните гърци, римляни и финикийци считали големите обществени розови 

градини за толкова важни, колкото овощните градини и житните ниви [3]. 

Парфюмите от роза се произвеждат от розово масло, което представлява смес от 

летливи етерични масла, получени чрез парна дестилация на листенца от рози. Розовата 

вода е страничен продукт на този процес [4]. Процесът на създаване на розова вода чрез 

парна дестилация е усъвършенстван от персийските и арабските химици през 

средновековния ислямски свят, което е довело до по-ефективни и икономически 

приложения за парфюмерийната индустрия [5]. 

На Фигура 1 е показана малка фабрика за получаване на розова вода. 

 

Фигура 1. Малка фабрика за розова вода в Кахан, Иран [6] 
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3.1.1.1. История на розовата вода в България: 

Историята на розовата вода в България започва още през средните векове. 

Първите розови плантации в България се появяват около 16 век, розите са внесени от 

османски търговци. Климатичните и почвените условия се оказват по-благоприятни от 

всяко друго географско местоположение в света. Постепенно броят на розовите 

плантации нараства, заемайки голяма площ в централна България, известна по-късно 

като Долината на розите. За повече от 400 години история Долината на розите е известна 

като световен център за производство на розово масло и производство на розова вода. 

Заобиколена от две планини - Средна гора и Стара планина, Долината на розите се смята 

за най-подходящото място за отглеждане на рози заради почвената структура, 

влажността на въздуха, облачността и валежите [7]. 

Розовите храсти са много плодотворни растения. Те продължават да цъфтят и да 

произвеждат розови пъпки в продължение на няколко седмици. Самото бране на рози е 

много трудоемък процес, който се извършва единствено на ръка. Освен това времето е 

от съществено значение, тъй като за да се получи розово масло с най-високо качество, 

полетата трябва да бъдат обрани  преди слънцето да изгрее твърде ярко и да изпари 

маслото от ценните цветя. Периодът за розобер в района на Казанлък и околностите 

обикновено започва около средата на месец май, между 11-14 часа (Фиг. 2).  След като 

работниците приключат да берат розите за деня, свежите цветчета се отвеждат в 

дестилерията, където веднага протича процесът на дестилация [7].  

 

 

Фигура 2. Розобер в България [31] 
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3.1.2. Процентно съдържание на компонентите в розовата вода 

Според проведените изследвания на екип от учени  четири компонента представят 

химичният състав на розовата вода – гераниол (30,74%), следван от цитренелол (29,44%), 

фенил етилалкохол (23,74%) и нерол (16,12%) [8]. 

В друго проучване проведено от екипа на Verma [2] също е излседван химичния състав 

на розовата вода произведена в планинските условия на Утаракханд в Индия. Основните 

компоненти на розовата вода получени от пъпките, полуцъфтящите и пълноцветните 

етапи на сорта ‘Ranisahiba’ на Роза Дамасцена са фенилетилов алкохол (66,2–79,0%), 

гераниол (3,3–6,6%) и цитронелол (1,8–5,5%). В състава на розовата вода на сорта 

„Noorjahan“ и „Kannouj“ също е открит  фенилетилов алкохол (80,7% и 76,7%, съответно) 

като основен компонент в етап на пълен разцвет.  

Проведените проучвания доказват, че онтогенезата на цветята и мястото на 

отглеждане влияят силно върху състава на летливите компоненти в розовата вода [9]. 

 

3.2. Розово масло 

Поради приятния си аромат и благоприятното въздействие върху здравето, духа и 

настроенията, розовото масло привлича вниманието на хората още от древността. То 

намира приложение във фината парфюмерия, козметичната, хранителната и 

фармацевтичната промишленост. От хилядолетия, розовото масло се използва за лечение 

на възпалителни заболявания на очите, ушите, гърлото, уста, бели дробове, дизентерия, 

еризипела и други инфекции при рани [10]. Розовото масло е известно от народната 

медицина и с други терапевтични ефекти, като лечение на менструално кървене, 

проблеми с храносмилането, противовъзпалително, аналгетично, антиконвулсивно, 

антитусивно и бронходилататорно действие [34, 35]. В допълнение към тези дейности, 

розовото масло има антимикробно действие срещу някои микроорганизми [32]. 

Четири вида принадлежащи към рода Rosa - Rosa. damascena Mill., Rosa. gallica L., 

Rosa. alba L. и Rosa. centifolia L. се използват при промишленото производство на розово 

масло в България, Турция и Мароко  Различните агро-метеорологични и технологични 

условията в тези страни влияят на химичния състав на розовото масло, както и върху 

неговите антиоксидантни и антимикробни свойства [10]. 
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3.2.1. Процентно съдържание на компонентите в розовото масло 

Химичният състав на маслото се влияе от произхода на растението, климатичните 

условия и технологията, използвана за производството му. 

Група от учени изследва процентното съдържание на различни видове роза от 

различни страни [10]. Те определят около 91% от химичния състав на розовото масло 

(Таблица 1). 

Таблица 1. Химичен състав на розово масло от различни региони [10]. 

Компонент, [%] България Турция Мароко Иран Китай 

Цитронелол 34.9 38.7 33.6 32.6 31.7 

Нерол 7.3 6.3 3.8 2.5 7.6 

Гераниол 19.4 16.8 19.2 17.8 16 

β-фенилетил алкохол 1.5 1.9 3.2 1.3 1.3 

Хептадекан 3.6 2.4 3.7 1.9 0.2 

Нонадекан 14.8 13.7 13.4 22.2 16.9 

Хенейкозан 4.5 4.1 4.2 9.3 7.1 

Линалол 2.1 2 2.7 1.3 2.3 

Цитронелил ацетат 0.5 0.6 0.5 0.1 0.5 

Геранил ацетат 0.7 1.7 1.9 0.5 1.4 

Розов окисид (cis + trans) 0.5 1.2 3.3 0.3 1.5 

Метилевгенол 2.4 4 1.3 0.9 1.6 

Евгенол 2.1 1 1.2 0.4 0.9 

 

Както се вижда в таблица 1, изследваните розови масла показват еднакъв 

качествен, но различен количествен състав. Цитронелол, гераниол и нонадекан са 

идентифицирани като основните съставни части във всичките изследвани розови масла. 

Най-висока концентрация във всички масла има цитронелолът, следван от гераниол и 

нонадекан в маслата от България, Турция и Мароко. За разлика от тези резултати в 

китайското и иранското розово масло те откриват, че съдържанието на нонадекан е по-

високо в сравнение с гераниол. Турското розово масло представя най-високо съдържание 

на цитранелол (38,7%), докато в китайското съдържанието е най-ниско (31,72%). Тези 

резултати са в в съответствие с други вече публикувани данни [11-13]. Варирането в 

химичния състав на изследваните розови масла се дължи главно на различните 

климатични условия в регионите на отглеждане на розите.  

В друго проведено изследване са използвани пресни венчелистчета на R. 

Damascena, които са събрани от северен Иран (провинция Гилан). Етеричното масло е 
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приготвено чрез хидродестилация и се анализира чрез газ-хроматография/мас-

спектроскопия. Идентифицирани са седемнадесет от двадесет и едно съединение 

(97.42% v/w). Маслото от R. damascena показва високо количество на нетерпеноидни 

въглеводороди (73,38% от маслото). Основните съединенията, които са изолирани от 

етеричното масло, съответно са : линалол (3,68%), нерол (3,05%), гераниол (15,5%),  1-

нонадецен (18.56%), n-трикозан (16.68%), n-пентакозан (5.11%), n-хексатрианконтан 

(24.6%). Маслото също така съдържа фенилетилов алкохол (0,86%), розов оксид (0,1%), 

линалилацетат (0,3%), евгенол (0,18%) и геранилацетат (0,24%), които могат да се 

наблюдават в етерични масла от R. damascena от други региони. Резултатът от 

изследването на етеричното масло от R. damascena от Кашан показва известна прилика с 

маслото на R. damascena от Гилан, но има някои изменения в количеството на техните 

компоненти [14]. 

 

3.3. Методи за получаване на розово масло 

  Съществуват основно два метода на дестилация: дестилация с вода и парна 

дестилция. Дестилацията с водна пара е древен метод използван за разтителните 

етерични масла. Изисква се растителният материал да бъде напълно потопен във врящата 

вода. Този метод е труден за изпълнение и затова се използва все по рядко в днешно 

време.  

Парната дестилация е предпочитания метод за дестилиране на етрични масла. 

Принципна схема е представена на Фигура 3.  

При контакта на разстението с парата се освобождава маслото. Образуваните 

наситени мастни пари се издигат и се отвеждат през кондензатор, където се охлаждат и 

кондензират обратно в течност. Течността в последствие се влива в сепаратор [16, 17]. 

Обикновено непосредственият продукт е двуфазна система от вода и органичен 

дестилат, позволяваща отделяне на компонентите чрез отдекантиране, разделяне или 

други подходящи методи. Процеса на парна дестилация е сложен и скъп за изпълнение, 

но гарантира висококачествено розово масло [17]. 
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Фигура 3. Принципна схема на парна дестилация [15] 

Парната дестилация се използва за изолиране на етерични масла и при направата 

на парфюми. Например евкалиптовото и портокаловото масло се получават по този 

метод в промишлен мащаб. Също така парната дестилация  понякога се използва за 

отделяне на междинни или крайни продукти по време на синтеза на сложни органични 

съединения. Методът се използва широко и в нефтопреработвателните заводи и 

нефтохимическите инсталации, където обикновено се нарича "извличане с пара" [17].  

 

3.4. Изследване на антиоксидантната активност на етерично-

маслени фракции от роза с DPPH-метод 

Най-често използваният  метод за определяне на антиоксидантна активност с 

повече от седемнадесет хиляди цитирани статии, като в същото време  е най-простият 

метод, при който изследваното  съединение или екстракт  се смесват с разтвор на DPPH 

(2, 2-дифенил-пикрилхидразил) и се измерва абсорбцията през определен интервал от 

време [18]. 
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Този метод е разработен от Блойс (1958) за определянето на антиоксидантна 

активност чрез използване на стабилен свободен радикал DPPH (C18H12N5O6, M = 

394.33). DPPH се характеризира като стабилен свободен радикал благодарение на 

делокализацията на свободния електрон, така че молекулите да не се димеризират, както 

повечето други свободни радикали. Делокализацията  води до наситено виолетов цвят с 

абсорбция около 520 nm в етилов разтвор. При смесване на разтвор на DPPH с вещество, 

което може да отдаде водороден атом, това води до загубата на виолетовият цвят (Фиг. 

4). 

 

 

Фигура 4. Принцип на DPPH метода [19] 

 

Представяйки DPPH радикала със Z • и молекулата на донора чрез AH, основната 

реакция изглежда по следния начин: 

 

       Където ZH е редуцираната форма и A • е свободен радикал, получен в първия етап. 

Получения радикал участва в следващи реакции, от които зависи цялостната му 

стехиометрия. Следователно реакцията  е предназначена да осигури връзката с 

реакциите, протичащи в окислителна система. DPPH молекулата Z  представлява 

свободните радикали, образувани в системата, чиято активност трябва да бъде потисната 

от веществото AH [20]. 
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       Методът е бърз, прост, евтин и широко използван за измерване на способността на 

съединенията да действат като дезактиватори на свободни радикали или донори на 

водород, като така може да се оцени антиоксидантната активност на редица съединения. 

Може да се използва и за количествено определяне на антиоксиданти в сложни 

биологични системи, твърди или течни проби. DPPH методът е лесен и се прилага за 

измерване на цялостния антиоксидантен капацитет и активността за отстраняване на 

свободни радикали на плодови и зеленчукови сокове. Този анализ е успешно използван 

за изследване на антиоксидантните свойства на пшенично зърно и трици, зеленчуци, 

конюгирани линолеви киселини, билки, ядливи семена и брашна в няколко различни 

разтворителни системи, включително етанол, воден ацетон, метанол, воден алкохол и 

бензен. Това е удобен метод за анализ на антиоксиданти на цистеин, глутатион, 

аскорбинова киселина, токоферол и полихидрокси ароматни съединения за зехтин, 

плодове, сокове и вина [20]. 

       Предимството на този метод е, възможността на DPPH да реагира достатъчно бавно 

с цялата проба във времето. DPPH методът може да се използва във водни и неполярни 

органични разтворители, както и за изследване на хидрофилни и  липофилни 

антиоксиданти [20]. 

       Друго предимство на метода е, че резултатите са високо възпроизводими и 

съпоставими с други такива методи. Антиоксидантната ефективност се измерва при 

нормални условия, като така рискът от термично разлагане на изследваните молекули се 

елиминира.. Може да се използва и за онлайн мониторинг на промените в храните, 

съдържащи естествени антиоксиданти [20]. 

      Недостатъците на метода са ,че DPPH  взаимодейства с други радикали, както и, че е 

чувствителен към някои разтворители и към кислорода от върдуха. DPPH се разтваря 

само в органичен разтворител и намесата на абсорбцията от съединенията на пробата 

може да бъде проблем за количествения анализ [20]. 
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3.4.1. Антиоксидантна активност на розова вода от Роза Дамасцена 

 Според проведено проучване на Tatke [21]  на воден и метанолов екстракт от Роза 

Дамасцена сравнени с аскорбинова киселина двата екстракта показват много силна 

антиоксидантна активност. Този ефект е представен на Фиг. 5.  

 

Фигура 5. Антиоксидантна активност на розова вода, метанолов екстракт и 

аскорбинова киселина [21]. 

Екипът от учени на Tatke доказва, че взаимодействието с радикала DPPH се 

увеличава рязко с нарастване на концентрация на екстрактите и стандартите. Според тях 

концентрацията на екстрактите се явява ключова за антиоксидантната активност. 

Стойностите на EC50 на аскорбинова киселина, водения и метанолов екстракт са 

показани в Tаб. 2 [21]. 

Таблица 2. ЕC50 на розова вода, метанолов екстракт и аскорбинова киселина [21]. 

 

Проба EC50 [µg/ml] 

Воден екстракт на R.Damascena 8.308 

Метанолов екстракт на R.Damascena 4.85 

Аскорбинова киселина (стандарт) 11.181 
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3.4.2. Антиоксидантна активност на етерично масло от Роза 

Дамасцена 

Екип от учени провежда експеримент за определяне на антиоксидантната 

активност на розово масло с прилагане на DPPH метода. Като натурални и синтетични 

стандарти за сравнение са използвани съответно Витамин Е и бутилиран хидрокситолуен 

(ВНТ) [22].  

В  таблица 3 са представени резултатите от DPPH метода. 

Таблица 3. Антиоксидантна активност на екстракт и етерично масло от Роза 

Дамасцена [22]. 

Проба DPPH/30 min, [μg/mL] 

Екстракт 2.24  ±   0.98 

Етерично масло 3.54  ± 1.22 

кемферол-3-О-арабинозид 531  ± 11.02 

ВНТ 110.98  ± 8.25 

Витамин Е 22.72  ± 1.91 

 

Въз основа на статистическите анализи, има значителни разлики между 

резултатите от екстракт, витамин Е и BHT. Резултатите показват, че розовото масло е по-

силен антиоксидантен агент в сравнение с  BHT и витамин E (IC50 = 3,54 μL ± 1,22).  

Учените от този екип стигат до извода, че венчелистчето на Роза Дамасцена от 

провинция Гилан имат нежна миризма, без горчив вкус и мощна антиоксидантна 

активност. Поради това могат да се използват като хранителна добавка, естествен 

антиоксидант и предпазващ агент за много заболявания, причинявани от свободните 

радикали [14]. 
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3.5. Антибактериална активност на етерично-маслените 

фракции на роза 

3.5.1. Механизъм на антибактериално действие на етеричните 

маслa 

Все по-честата проява на бактериална резистентност към антибиотиците и 

липсата на нови такива, представени на пазара, водят до необходимостта да се намерят 

алтернативни стратегии за справяне с бактериалните инфекции [36]. 

Растенията и други природни източници могат да осигурят огромен набор от 

сложни и структурно разнообразни съединения. Растителните екстракти и етеричните 

масла притежават противогъбични, антибактериални и антивирусни свойства и в 

световен мащаб се проявяват като потенциални източници на нови антибактериални 

съединения, които могат да бъдат полезни при консервирането на храни, както и като 

алтернативи за лечение на инфекциозни заболявания [37, 38]. Съобщава се, че 

етеричните масла притежават значителни антисептични, антибактериални, антивирусни, 

антиоксидантни, антипаразитни, противогъбични и инсектицидни действия [39]. 

Eтеричните масла могат да се използват като мощен инструмент за намаляване на 

бактериалната резистентност [40]. Етеричните масла (наричани още летливи масла) 

могат да се получат от растителни материали (листа, пъпки, плодове, цветя, билки, 

клонки, кора, дърво, корени и семена) [36]. 

Етеричните масла се характеризират с два или три основни компонента, които 

присъстват в значително високи концентрации (20–70%) в сравнение с другите 

компоненти, които се съдържат в много по-малки количества (следи). Количеството на 

различните компоненти на основни масла варира според различните растителни части и 

различните растителни видове, от които са получени [36]. 

Важна характеристика на етеричните масла и техните компоненти е 

хидрофобността, която им позволява да разрушават липидите, изграждащи клетъчната 

мембрана на бактериите и митохондриите, което ги прави по-пропускливи и води до 

разрушаване на клетъчните им структури. Това в последствие води до смърт на 

бактериалната клетка поради изтичане на жизненоважни молекули и йони от нея [36].  
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 Факторите, определящи активността на етеричните масла, са съставът, 

функционалните групи, присъстващи в активните компоненти, и техните синергични 

взаимодействия. Антимикробният механизъм на действие варира в зависимост от вида 

на етеричното масло (ЕМ) или щама на използвания микроорганизъм (Фиг. 6) [33].  

 

 

Фигура 6. Механизъм на антибактериално действие на етерични масла в 

бактериалната клетка [32]. 

 

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

положителните бактерии са по-податливи на етеричните маслa [41, 42]. Това може да се 

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

богата на липополизахариди и е по-сложна като състав, като по този начин ограничава 

дифузията на хидрофобни съединения през нея. Tази изключително сложна мембрана 

отсъства в Грам- положителните бактерии, които вместо това са обвити от дебела 

пептидогликанова стена, която не е достатъчно плътна, за да устои на малки 

антимикробни молекули, улесняващи достъпа до клетъчната мембранa [42, 43]. Освен 

това, Грам-положителните бактерии могат да улеснят инфилтрацията на хидрофобни 
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съединения на ЕМ поради липофилните краища на липотейхоевата киселина, 

присъстващи в клетъчната мембрана [44]. 

В няколко доклада е показано, че биоактивните компоненти, присъстващи в ЕМ, 

могат да се прикрепят към повърхността на клетката и след това да проникнат до 

фосфолипидния бислой на клетъчната мембрана. Структурната цялост на клетъчната 

мембрана се нарушава от тяхното натрупване, което може да повлияе неблагоприятно на 

клетъчния метаболизъм, причинявайки клетъчна смърт [44, 45]. 

3.5.1.2. Изследване на антибактериална активност с диск-дифузионен метод 

(тест на Кирби-Бауер) 

Този тест се използва за антибиотична бактериална чувствителност. Той се 

използва за да се установи до каква степен антибиотиците влияят върху бактериалната 

активност. Принципна схема на метода е представена на Фиг. 7. 

 

Фигура 7. Принцип на диск-дифузионен метод [27] 

 

При този метод малки диксчета съдържащи антибиотици се поставят върху 

агарова среда, върху която предварително са посяти  бактериите, и след това се оставят 

да култивират за определен период от време. Ако антибиотикът попречи на бактериалния 
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растеж се образува зона около дисковете без бактериален растеж. Това се нарича зона на 

инхибиране [23, 24]. 

Размерът на зоната на инхибиране  зависи от много фактори, като един от тях е  

ефикасността  на антибиотика да спре растежа на бактерията. Друг фактор, който влияе 

на размера на зоната е дифузията на антибиотика в агаровата среда ,като варира в 

зависимост от молекулната конфигурация на антибиотика. След като се измери 

диаметърът на инхибиторната  зона, той се сравнява със съответните стандарти, за да се 

определи дали изследваната бактерия е чувствителна, умерено чувствителна или 

устойчива на поставения  антибиотик [25]. 

Всички eтапи за провеждането на метода на Кирби-Бауер са стандартизирани, за 

да се осигурят последователни и точни резултати. Поради това лаборанта трябва да се 

придържа към тези стандарти. Средата, използвана при тестването на метода, трябва да 

бъде агар Мюлер-Хинтън с дълбочина само 4 ml, приготвен в петри от 100ml или 150 ml 

. Нивото на рН на агара трябва да бъде между 7.2 и 7.4 [27]. 

За да се проведе експеримента чиста бактериална култура се суспендира в буфер, 

стандартизира се по мътността (стандарт на McFarland) и се поставя равномерно върху 

културална среда. След това върху повърхността на агара се поставят дискчетата, 

напоени  предварителоно със съединението, което ще се изследва. Съединението 

дифундира от дискчетата върху агара. Ако съединението е ефективно срещу 

изследваните бактерии при определена концентрация, и тази концентрация е по по-

голяма или равна на ефективната, няма да има пораснали колонии. Този фактор заедно 

със скоростта на дифузия на антибиотици се използват за оценка на податливостта на 

бактериите към  конкретния антибиотик. Установено е, че  по-големите зони се променят 

с по-малка минимална инхибиторна концентрация (MIC) на антибиотик. Инхибирането, 

получено чрез това изследване, се сравнява с това, получено при известна концентрация 

на референтно съединение. Тази информация може да се използва за избор на подходящи 

антибиотици за борба с определена инфекция [25].  
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3.5.3. Антибактериална активност на розова вода 

 Екип от учени провежда изследване за определяне на антимикробното действие 

на розово масло, розов абсолют и розова вода спрямо P. aeruginosa 27853, C. violaceum 

12472 и E. coli 25922. Резултатите на проведеното от тях изследване показват, че розовата 

вода не притежава антимикробно действие срещу някой от микроорганизмите [8]. 

3.5.4.Антибактериална активност на розово масло 

Във връзка отново със химичният състав на розовото масло и според 

литературните данни кислородните ациклични монотерпени цитронелол, гераниол, 

нерол, линалол и техните ацетатни производни, цитронелил ацетат, геранилацетат, както 

и фенол евгенол притежава антимикробен ефект [11, 13]. Антимикробната активност на 

розовото масло зависи главно от неговия химичен състав. 

Екип от учени прави изследване на антибактериалната активност на розово масло 

от различни региони към няколко патогена чрез агар дифузионен метод (Таб. 4) [10].  

Таблица 4. Антибактериална акривност на розово масло от различни региони [10]. 

Изследвани 
микроорганизми 

Инхибиторна зона, [mm] 

България Турция Мароко Иран Китай 

Bacillus cereus 24.2 ± 0.8 22.2 ± 0.4 20.0 ± 1.6 12.4 ± 0.2 18.5 ± 0.6 

Escherichia coli 17.5 ± 2.1 16.0 ± 1.8 14.0 ± 1.6 8.6 ± 0.5 12.7 ± 0.9 

Staphylococcus aureus 18.3 ± 0.4 16.5 ± 0.8 14.3 ± 0.6 9.5 ± 0.5 12.8 ± 0.8 

Staphylococcus epidermidis 21.5 ± 1.0 20.0 ± 0.8 18.0 ± 2.6 10.8 ± 1.7 17.0 ± 1.2 

Pseudomonas aerginosa НИ НИ НИ НИ НИ 

Pseudomonas fluresecens НИ НИ НИ НИ НИ 

   *НИ – няма инхибиране 

 

Както е показано в таблица 4, всичките изследвани масла демонстрират 

антибактериалната активност срещу тестваните микроорганизми, с изключение на P. 

aeruginosa и P. fluorescens, за които не може да се определи инхибиране. Като цяло 

изглежда, че грам-положителните бактерии са по-чувствителни към розовото масло, в 

сравнение с грам-отрицателните . 
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Друг екип от учени изследващ антибактериалните свойства на розовото масло 

докладва, че маслото е ефективно само срещу E.coli и S.aureus, сред редица други 

тествани микроогранизми (Таб. 5) [32]. 

 

Таблица 5. Антибактериална активност на масло от Роза Дамасцена [32]. 

 

  Зона на инхириране 

E. coli ≥ 5 mm 

Proteus vulgaris НИ 

Proteus mirabilis НИ 

S.maltophilia НИ 

E.faecalis НИ 

Acinetobacter baumannii НИ 

Streptococcus spp. НИ 

Citrobacter freundii НИ 

S.aureus ≥ 5 mm 

        *НИ – няма инхибиране 

 

Зоната на изхибиране на розовото масло обаче е доста малка в сравнение със 

антибиотиците използвани като стандарти в това изследване [32]. За да сравнят 

антибактериалната активност на розовото масл, те са използвали като стандарт 

антибиотиците Ampicillin 25μg (Oxoid, USA), Imipenem 10μg (Oxoid, USA), 

Gentamycin30μg (Oxoid, USA), Cefoxitine 30μg (Oxoid, USA) и Flucanozole 25μg 

(Oxoid, USA). 

От резултатите може да се направи извод, че антибактериалната активност варира 

в зависимост от вида роза. Разликата в антибактериалната и антиоксидантната активност, 

е важно знание за избора на растителен материал, който ще се използва в производството 

на храни, здравеопазването и други [32]. 
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3.6. Нанофилтруване 

Нанофилтруването (НФ) е сравнително нов процес на филтруване, който става все 

по-широко използван за преработка на храни като млечни продукти, както и за 

деминерализация [28]. Нанофилтруването е метод, базиран на мембранна филтрация, 

който използва  мембрани с кът-оф по молекулно тегло (Molecular Weight Cut-Off, 

MWCO) в интервал от 150 до 1000 Da. MWCO се дефинира като молекулна маса в гр./мол 

на вещества, които се задържат на 90% от мембраната. Нанофилтрационните мембрани 

имат ефективен диаметър на порите от 1-10 nm, които са по-малки от използваните при 

микрофилтрация и ултрафилтрация, но  по-големи от тези при обратна осмоза. 

Използваните мембрани са създадени предимно от тънки полимерни филми.  

Преди процеса на филтруване на отпадъчни води, те предварително се обработват 

чрез подходящи техники за отстраняване на суспендирани или неразтворени съставки 

като твърди, неорганични и органични съединения, за да се предпази мембраната от 

увреждане. За отстраняване на тези вещества преди нанофилтруването се използват 

основно два метода : микрофилтруване (MF) и ултрафилтруване (UF). MF има за цел 

отстраняване на суспендирани твърди вещества, а UF за разтворени органични 

макромолекули [29]. 

Пример за приложение на нанофилтруването за пречистване на води е проект 

проведен в Египет, който стартира през 1998 и приключва през 2007г. Проектът е във 

връзка с национална стратегия за развитие и управление на водните ресурси [29]. При 

експеримента е проучена и усъвършенствана комбинация за третиране на битови 

отпадъчни води. Резултатите показват, че НФ е подходящо за третиране на третичния 

поток за отхвърляне на DOC (разтворени органични въглеводороди) и AOX 

(абсорбирани органични халогени) до концентрация по-малка от 2–3 mg/l и 20 μg/l. 

Използвана е мембрана Desal DK5; като повърхността може да се контролира чрез по-

висока скорост на кръстосания поток от около 1 m/s [29].  

Комбинация от RO (обратна осмоза) и НФ с контролирана кристализация е 

приложена за обработка на депонирани отпадъци, за да се намали обемът на концентрата 

за по-нататъшна преработка, със 75–80% [29].  

Друг пример e използването на НФ при обработката на отпадъчни води при 

производство на дрожди. Като този експеримент е проведен в Химическия факултет към 

Технологичен университет в Бабол Иран, 2014 [25]. Използвани са две отпадъчни води: 
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разредени отпадъчни води с COD 2000 mg/l и концентрирани отпадни води с COD 8000 

mg/l, филтрувани през NE4040-90 мембрана, с размер на порите 7.9 m2. Установено е 

линейно нарастване на пермеатния поток с увеличаване на налягането в мембраната на 

отпадъчните води. В допълнение, задържането на COD, премахването на цвета и EC се 

увеличава с повишаване на налягането през мембраната. Резултатите, получени от 

дългосрочната НФ на разредени отпадъчни води, показват, че пермеятният поток 

намалява от 2300 литра на ден до 1250 литра на ден, а задържането на COD нараства от 

86% на 92%. По този начин този процес може да се счете като полезен за пречистване на 

отпадъчни води, произведени от дрождевата промишленост [30]. 
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4. Материали и методи 

 

    4.1. Проби от розова вода и масло (Роза Дамасцена) 

      За изготвянето на дипломната работа е използвана розова вода от Биопроцес ЕООД - 

гр. Костенец (Фиг. 8). За процеса на нанофилтруване е използвана нанофилтрационна 

мембрана тип ”Microdyn Nadir NP030 P”(80–95% задържане на NaSO4; кът-оф по 

молекулно тегло от около  400 Da) и клетка за периодично нанофилтруване с обем от 270 

mL (METcell, Evonik Membrane ExtractionTechnology, London, UK), мембранна 

повърхност от 54 cm2 и максимално работно налягане от 69 bar, приложено чрез 

компресиран азот. Нанофилтруването е проведено в Катедра по Инженерна химия към 

Химико-технологичен и металургичен университет [26].  

 

 

Фигура 8. Дестилационен казан в Биопроцес ЕООД- гр. Костенец. 
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Розовото масло беше закупено от търговската мрежа (Фиг. 9). Маслото е от фирма 

Lema – 100% натурално розово масло (Otto). Извлича се от Казанлъшка роза / Дамаска 

роза (Роза Дамасцена Мелница) чрез водно-парна дестилация.  

 

 

Фигура 9. Казанлъшко розово масло (Роза Дамасцена) – фирма Lema. 

 

4.2.Приготвяне на хранителни среди 

      Всички използвани хранителни  хранителни среди са на HIMEDIA - Luria Broth 

Base, Miller’s modification,  ref M1725-500G; Luria Agar Base, Miller’s modification  ref 

M1726-500G; Nutrient Broth, ref M002-500G и Nutrient Agar, ref M001A-500G (Таб. 6). 

 

Таблица 6. Състав на хранителни среди – NB и LB 

NB-хранителна среда LB-хранителна среда 

            Дест. вода                      1000 mL 

Пептон                           5 g 

 NaCl                               5g 

 Говежди екстракт        1.5 g 

 Дрождев екстракт        1.5 g 

 Агар  

           Дест. вода                         1000 mL 

Казеинов хидролизат       10 g 

 Дрождев екстракт            5 g 

 NaCl                                   0.5 g 

 Агар                                   15 g 
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           4.2.1 Стерилизация на хранителните среди с автоклав 

Хранителните среди, използвани по време на експериментите бяха стерилизирани 

при 1 atm за 20 min и температура от 121°С. 

            4.2.2 Стерилизация на използваната стъклария 

Използваната стъклария е стерилизирана чрез  суха стерилизация с горещ въздух 

в сух стерилизатор. Опакованата, измита и суха стъклария се нарежда в тези апарати, 

които се осигуряват непрекъснато циркулиране на горещ въздух в продължение на час и 

половина при температура 160°С. 

           4.2.3 Приготвяне  на предкултура 

За целта в стерилна колба се поставят стерилни 50 ml NB-течна хранителна среда 

за култивиране на Bacillus subtilis  или LB-течна хранителна среда за култивиране на  

Escherichia coli. С помощта на йозе, в хранителнатс среда се прибавя 1 колония от 

съответната бактериална култура (Фиг. 10А). Колбата се поставя в клатачен апарат при 

37°С за култивиране на Escherichia coli или при  30°С за култивиране на Bacillus subtilis 

в продължение на 18 часа (Фиг. 10B).  

            4.2.4 Получаване на култура 

За целта към стерилна колба, съдържаща 49.5 ml NB-или LB-течна хранителна 

среда се прибавят 0.5 ml предкултура на Bacillus subtilis 3652 или Escherichia coli. К12. 

Колбата се поставя в клатачен апарат за култивиране с вече представените оптимални 

условия за развитие на съответния микроорганизъм.      

  4.3. Определяне антибактериалната активност на розова  

вода и розово масло чрез агар-диск-дисфузионен метод  

Преди провеждането на експериментите чистотата на културата бива проверена 

микроскопски (Фиг. 10С).  За провеждане на същинския експеримент културите от B. 

subtilis и E.coli биват разредени със стерилна, дестилирана вода до получаване на 

клетъчна концентрация със стойност от 0,5 по МcFarland (съответваща на 1,5х108) (Фиг. 

10D). Във всяка серия от експерименти се изполват по 100 µl от бактериалната култура. 

Количеството се поставя в центъра на петриевото блюдо и бива разпространено 
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равномерно по повърхността на агара със стерилна шпатула. Във всяко петри се поставят 

по три дискчета напоени с 6 µl от пробите, а четвъртото е напоено със същото количество 

стерилна дестилирана вода (контролна проба) (Фиг. 10Е). След поставяне на дискчетата, 

петритата се поставят в термостат за 24 часа при оптималната температура на растеж за 

съответния щам. Инхибиторните зони биват отчетени на 24-ти и 48-ми час. В настоящата 

дипломна работа са представени снимки направени на 48 час. 

 

 

Фигура 10. Схематично представяне на антибактериалните експерименти – 

посяване с еденична колония (А), култиварена на културата (B), микроскопско 

наблюдение на културата (С), отчитане концентрацията на културата (D) и диск 

дифузионен метод (E). 

 

4.4. Определяне на антиоксидантната активност на розова  

вода и розово масло чрез DPPH - метод 

В текущата дипломна работа беше проследено неутрализирането на DPPH – 

радикала от антиоксидантните вещества, съдържащи се в розова вода (преди и след 

нанофилтруването ѝ), розово масло (Фиг. 11) и галовата киселина, като по този начин 

беше отчетена тяхната антиоксидантната сила.  
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Фигура 11. Проби от розовото масло по време на DPPH- метода. 

 

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 

етанол (96%) до достигане на абсорбция 0.870 Au, при 517 nm, която беше измерена 

спектрофотометрично със TS UV/VIS Spectrophotometer.  

Всяка проба съдържа 1,5 ml DPPH разтвор и 0,05 ml от излседвания антиоксидант. 

Изследваното чисто розово масло е разредено с 96% етанол до следните концентрации – 

2.6481, 0.809, 0.5712, 0.3833, 0.2884 и 0.2312 mg/ml. За определяне на антиоксидантната 

активност на розовата вода чрез DPPH метода е използвана розовата вода от Биопроцес 

ЕООД - гр. Костенец. Както е изобразено на Фиг. 11. са приготвени и по една празна 

проба (1,5 ml 96% етанол) и две контроли (1,5 ml DPPH разтвор и 0,05 ml 96% етанол). 

Така приготвените проби се хомогенизират и се измерва абсорбцията през 15 

минути в продължение на 1 час.  

Антиоксидантната активност на всяка една проба е определена по формулите за 

остатъчен DPPH• и неутрализиран DPPH•: 

%Остатъчен 𝐷𝑃𝑃𝐻 • = =
100 (𝐴𝑐 − 𝐴𝑠)

𝐴𝑐
 

Където: 

Ac – Абсорбция на контролата, [AU] 

As – Абсорбция на пробата, [AU] 

 

%Неутрализиран 𝐷𝑃𝑃𝐻 • = 100 − %Остатъчен 𝐷𝑃𝑃𝐻 • 
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4.5. Възпроизводимост на резултатите 

Всеки експеримент е проведен от 3 до 5 пъти. При определяне на 

антиоксидантната активност са използвани паралени проби. При провеждане на диск-

дифузионния анализ, измерването на зоните е сформирано чрез средно аритметично от 

три измервания на зоната около дискчето.  
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5. Резултати и дискусия 

5.1. Антибактериална активност на пробите анализирани с 

диск-дифузионен тест 

В първата серия от експерименти розовата вода беше тествана с помощта на диск-

дифузионния метод. На Фиг. 12 са представени петритата с култура от Грам-

положителния щам - B. subtilis 3562. На Фиг. 12А са представени проби с розовата вода 

преди нанофилтруването ѝ, а на Фиг. 12B е представено петри с концентрата, получен в 

следстиве на нанофилтруването. Както е описано в частта Материали и Методи, във 

всяко петри присъства и контролна проба (К) – дискче, напоено с еквивалентно на 

пробата количество стерилна, дестилирана вода. В края на теста не беше отчетено 

инхибиращо действие. Петриевите блюда с пробите от пермеата и моментния пермеат 

(м. пермеат) не са представени, но и при тях не беше отчетена антибактериална 

активност.  

Фигура 12. Резултати от теста за антибактериалната активност спрямо B. subtilis 

3562 – преди (А) и след нанофилтруване (концентрат) (B) на розова вода. 

 

Не бяха наблюдавани инхибиторни зони и при провеждане на теста срещу Грам-

отрицателния щам Е. coli K12 (Фиг. 13). Информацията за биологичната активност на 

розова вода от Роза Дамасцена са оскъдни. S. Ulusoy и колектив изследват 

антибактериалната активност на хидрозоли от Роза Дамасцена и отчиат липса на 

антибактериална активност [8]. Проучвания върху други етерично-маслени водни 

фракции водят до предположението, че ниската биологична активност е в следствие на 

незначителната концентрация от летливи органични съединения в тях [5]. Именно сред 
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последните са и съединенията сочени като основни антибактериални и антиоксидантни 

агенти в розовото масло (линалол, гераниол, нерол, цитронелол).  

В следваща серия от експерименти беше изследвана и антибактериалната 

активност на чисто розово масло (Роза Дамасцена) срещу двата бактериални щама. За 

разлика от розовата вода, етеричното масло от Роза Дамасцена води до появата на 

инхибиторни зони и при двата изследвани микроорганизма.  

 

Фигура 13. Резултати от теста за антибактериалната активност спрямо E. coli 

K12 – преди (А) и след нанофилтруване (концентрат) (B) на розова вода. 

 

Антибактериалното действие е малко по-засилено спрямо B. subtilis с размер на 

зоните в порядък от 10 mm. Зоните, образувани в петритата с E. coli са с размер около 

8.77 mm (Фиг. 14). По-високата антибактериална активност спрямо Грам-

положителните бактерии в сравнение с Грам-отрицателните бактерии е често 

наблюдавано явление. Различни изследователи, работещи с многообразие от 

антибактериални агенти, в това число и етерични масла и техните фракции докладват за 

това. Причина за това се крие в лиофилните киселни в клетъчната мембрана на Грам-

положитенилните бактерии, което е и причина за по-лесното навлизанае в тях на 

хидрофобните съединения на етеричние масла. От друга страна, защитата роля на 

протеините от външната мембрана на Грам-отрицателните бактерии води до 

ограничаване на преноса на хидрофобни съставки през липополизахаридния слой [48, 

49, 50]. 
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Фигура 14. Резултати от теста за антибактериалната активност на розово масло 

от Роза Дамасцена спрямо B. subtilis (A) и E.coli (B). 

 

 

5.2. Антиоксидантна активност на пробите анализирани с 

DPPH-метод 

 

Друга биологична активност, която беше изследвана е способността за 

неутрализиране на DPPH-радикала. Резултатите преди и след провеждане на  

нанофилтруването са представени на Фиг. 15. Беше отчетена лека активност при пробата 

от розова вода преди нанофилтруване. В същото време, пермеатът, м. пермеат и 

концентратът не показват никаква антиоксидантна активност. Това води до 

предположението, че антиоксидантните частици са се адсорбирали в матрицата на 

мембраната. При провеждане на експеримента в стационарен режим и по-големи обеми 

на захранването би могло да се направи реална оценка за разделящата способност на 

използваната от нас мембрана [26, 47].  
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Фигура 15. Кинетика на розовата вода преди и след нанофилтруване. 

 

На следващата фигура (Фиг. 16) са представени данните за процента остатъчен 

DPPH при изследване на проби от етерично масло на Роза Дамасцена при различни 

негови концентрации, където за стандарт е използвана галова киселина. С увеличение на 

концентрацията на етеричното масло в пробите се увеличава и отчетената 

антиоксидантната активност.  

 

Фигура 16. Кинетика на розово масло от Роза Дамасцена (Р.Д.) и галова киселина. 
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Кривите, изразяващи различните концентрации от Роза Дамасцена, намаляват 

плавно във времето. В случая на известната с антиоксидантните си свойства - галова 

киселина се наблюдава рязък спад в остатъчното количество от DPPH радикала на 15-та 

минута, след което кривата навлиза в плато. 

На Фиг. 17 е представен процентът неутрализиран DPPH от розовото масло на 60-

та минута при изследваните четири концентрации. Въз основа на това е изчислена и 

концентрацията нужна за неутрализирана на 50% от DPPH-а радикала (EC50).  

 

 

Фигура 17. Процент неутрализаран DPPH• [%] от розово масло на 60-та минута. 

 

Беше построена графична зависимост и за процента неутрализиран DPPH• [%] от 

галовата киселина на 60-та  минута при шест различни концентрации (Фиг. 18). Беше 

изчислена и ЕС50 за киселината - 0.000816 mg(галова к-на)/ml(проба), което я прави 

около 500 пъти по-силен антиоксидант от изследваното етерично масло на Роза 

Дамасцена. В доклад за оценка на три вида роза, включително Роза Дамасцена са 

представени резултати от изследване на антиоксидантната активност на чисто етерично 

масло от вида, а изчислената ЕС50 е съответно в порядък от 0.287 mg/ml [52]. 
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Фигура 18. Процент неутрализаран DPPH• [%] от галова киселина на 60-та минута. 
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6. Изводи 

Въз основа на проведения литературен обзор и експерименти могат да бъдат изложени 

следните изводи: 

1. Изследваната от нас розова вода не притежава антибактериална и антиоксидантна 

активност. 

2. Нанофилтруването не доведе до повишаване на биологичната активност. 

Вероятна причина за това е адсорбция в матрицата на мембраната. Експеримент, 

проведен в стационарен режим, при по-големи обеми  на захранването би могъл 

да даде по-точна информация за разделителната способност на използваната 

мембрана. 

3. Изследваното от нас розово масло (Роза Дамасцена) притежава антибактериална 

и антиоксидантна активност. 

4. Резултатите от диск-дифузионния тест показват по-висока ефективност спрямо B. 

subtili 3562 (10 mm инхибиторни зони) в сравнение с тази спрямо E. coli K12 – 

зони с размер 8.77 mm. 

5. Kонцентрацията на етеричното масло от Роза Дамасцена нужна за 

неутрализиране на 50% от DPPH радикала е 0.4374 mg(ЕМ Р.Д.)/ml(проба). 
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