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ABSTRACT 
A total of 16 variants, including different water extracts from fruits and leaves of 

lingonberry, have been investigated and characterized with regards to the trails color 

parameters, pigments, phenolic acids and flavonoids. The variants have been obtained at 
different technological parameters – hydromodule, temperature of extraction and different 

vegetation periods. The hierarchical cluster analysis has been applied and the variants are 

grouped in 4 clusters on the base of the degree of identity between them. The results from 

cluster analysis are presented graphically by a dendrogram. The connection between the studied 
parameters has been determined using correlation analysis. The factor analysis according to the 

method of principal component has been made. The number of investigated indices is reduced 

to two factors by grouping the correlated variables in a single factor and subdividing the non-
correlated variables into different factors. The factor analysis provided the possibility to 

determine the parameters with the greatest influence over the distribution of samples in different 

clusters.  
Ключови думи- extracts of lingonberries, flavonoids, phenolic acids, PCA 

 

Увод 

Проучването на водни екстракти от билки и горски плодове силно зависи от правилния 

избор на технологична схема за получаването им и доброто познаване на химичния състав на 

екстрактите, които в хода на математическата обработка ще наричаме варианти. Прилагането 

на математико-статистически методи дава възможност за обективно оценяване на различията 

и близостта на изследваните варианти. Подобни изследвания с РСА са направени на зелен и 

черен чай за разграничаването им по географски признак и според минералното им 

съдържание [2,4,5]. 

Целите на настоящето изследване са : 

- създаване на база данни за стойностите на фенолни киселини, флаваноли и цветови 

параметри в зависимост от различните технологични фактори ; определяне разликата между 

различните типове екстракти(варианти) при групирането им по цветови показатели и 

химични параметри чрез кластер анализ ; определяне на показателите с най-силно влияние 

върху разпределението на вариантите в кластери и същевременно редуцирането им чрез 

използване на факторен анализ. 

Материали и методи 

Разработени са 16 различни варианта на водни екстракти  от плодове  и от листа на 

червена боровинка от района на Велинград (2012 г.). Водните екстракти от плодове са 

съответно с хидромодул 1:2( плод /Н2О – 30% плод), хидромодул 1:4 ( плод /Н2О – 20% 

плод), а тези от сухи листа, събирани през април и юли, са получени при температура на 

екстракция 100 
о
С и време 5 и 10 min в съотношение сухи листа :вода съответно 1g : 0.2l, 2g : 
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0.2l  и 3g : 0.2l. Екстракцията на всяка проба се извършва при зададената температура в 

термостатирана, клатачна водна баня NUVEST 402 (Ankara, Turkey) за указано време. 

В изследването са  включени следните 15 параметъра: Координата на цветността х (Х1), 

Координата на цветността y (Х2), Светлост L(Х3), Цветови параметър a(Х4), Цветови 

параметър b(Х5), Бета каротен β (Х6), Naringin(Х7), Myricetin(Х8), Quercetin(Х9), 

Chlorogenicacid(Х10), Vanillicacid(Х11),Caffeicacid(Х12), Ferulicacid(Х13), Ellagicacid(Х14),  3,4 

hydroxy benzoic acids(Х15).Извършени са по 3 анализа за всяка проба в рамките на 1 ден. 

Повторяемостта на метода, изразена чрез относителното стандартно отклонение е от 4.3  до 

6.7 % . 

Цветовите параметри са определени без разреждане на пробата с кювета с дебелина 1 

см чрез използване на LovibondPFX 880 instrument(TintometerLimited, UK). Чрез специална 

програма, с помощта на която чрез данните, получени от RYBN цветова скала, 

предназначена за определяне на цветови характеристики на прозрачни продукти, се 

изчислява съдържанието на  каротин в продукта. 

За определяне на флавoноли и фенолните киселини е използвана хроматографска 

система Agilent Technologies 1220 infinity (САЩ) и колона- Agilent HC - C 18 (2). Като елуент 

е използвана система 0.5%CH3COOH :CH3CN  (80:20), 0,8ml/min при 25 
о 

С. Използвана е 

дължина на вълната λ=280nm. 

Математическата обработка на данните е извършена чрез кластерен анализ и 

факторен анализ по метода на главните компоненти (РСА анализ). Групирането на 

екстрактите в кластери на базата на всички изследвани показатели  е направено чрез 

йерхичен кластер анализ и прилагане на метода на междугруповото свързване [1,6,7].За 

определяне на сходството е използвано Евклидовото разстояние между обектите. За 

избягване влиянието на различните дименсии данните са стандартизирани. Резултатите от 

кластер анализа са представени графично чрез дендрограма. Извършен е корелационен 

анализ за установяване взаимовръзката между изследваните показатели. На базата на 

получената корелационна матрица е извършен факторен анализ по метода на главните 

компоненти (РСА)[3]. Този метод позволява редуциране броя на изследваните показатели 

чрез групирането на корелиращите помежду си в общ фактор и разделянето на 

некорелиращите в различни фактори. Математически това се постига с намаляване 

размерността на първоначалното n-мерно пространство чрез установяване на нов базис от 

променливи (фактори).Броят на главните компоненти се определя от броя на собствените 

значения на корелационната матрица, които са по-големи от единица (критерий на Кайзер). 

Собствените значения показват приноса на съответния фактор при обясняване на общата 

дисперсия в наблюдаваните променливи. Факторният модел се определя най-вече от 

факторните тегла, които са корелационните коефициенти между факторите и наблюдаваните 

характеристики. Всеки от факторите няма самостоятелен физичен смисъл, но обобщава 

свойствата на показателите, групирани в него. Така става ясно кои са параметрите, влияещи 

най-силно върху разпределението на екстрактите в кластери.За по-точен факторен модел е 

извършена ротация по метода varimaх. Обработката е извършена чрез статистическа 

програма SPSS. 

Резултати и дискусия 

Групирането на 16-те типа екстракти е показано на дендограмата на фигура 1, а 

междугруповите разстояния са представени в таблица 3.Оформени са четири кластера. 

Първият обединява екстрактите от плод на червена боровинка. Най-близки помежду си са 

вариантите 14 и 16 , които  са с един и същи хидромодул, но с различно време на екстракция. 

Подобна е близостта и при варианти 13 и 15, но евклидовото разстояние при тях е по-голямо. 

Вторият кластер  включва  екстракти, съдържащи 2 или 3 грама листа, събрани основно през 

юли. Третият кластер обединява варианти 7,10, 1 и 4. Те всички съдържат 1 грам листа, 
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събрани през различни вегетационни периоди и при различно време на екстракция. 

Четвъртият кластер включва 3 варианта. Варианти 2 и 5 са доста близки, като на по-късен 

етап към тях се присъединява и вариант 3.  

След внимателен анализ на данните установяваме, че явно се различават две групи 

параметри, водещи до разделението на вариантите. От една страна са факторите пигменти и 

светлост. Вариантите в кластер 1 са с най-високо съдържание на β-каротен и най-ниска 

светлост, а тези в кластер 3 притежават най –висока светлост и най-ниско съдържание на β-

каротен. Втората група фактори са фенолните киселини и флаванолите. 

Таблица 3 Комбиниране на кластерите и междугрупови разстояния 

Стъпка 

№ 
 

Комбиниране на 

кластерите 
Коефи-

циенти 
Стъпка 

№ 
 

Комбиниране на 

кластерите 

Коефи- 

циенти 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 

2 

1 14 16 0.48 9 6 9 4.96 

2 2 5 0.73 10 2 3 6.37 

3 8 11 0.86 11 13 14 6.76 

4 1 10 1.86 12 6 8 7.0 

5 4 7 2.24 13 1 2 14.45 

6 9 12 2.79 14 1 6 28.13 

7 13 15 3.23 15 1 13 48.40 

8 1 4 3.69     

Определящо значение в групирането има не времето на екстракция, а хидромодулът. 

Следователно факторът хидромодул влияе на съдържанието на фенолни киселини в 

екстрактите. Увеличението на съотношението продукт-вода води до нарастване на 

количеството на извлечените фенолни киселини с около 10-20 %.  Екстракцията от плод 

червена боровинка е най-добре да се извършва при температура 100
0
С и продължителност 5 

минути, тъй като при същата температура и време на екстракция 10 минути камферол, 

кварцетин, ферукова и кафеена киселина са нестабилни и съдържанието им намалява. 

С повишаване на количеството на листата в 0,2l вода и промяната на вегетативния 

период от април на юли, при 5 min продължителност на обработка, най-интензивно 

нарастват стойностите на кафеената киселина – 2,5 пъти, следвана от ваниловата- 1,5 пъти. 

При същото съотношение продукт/вода, стойностите на ферулова и елаговафеолни 

киселини, интензивно намаляват до 49% в посока месец юли. Подобна, но по-слабо изразена 

е тенденцията и при 3,4- дихидроксибензоената и хлорогенова киселини. Комбинацията на 

факторите хидромодул и вегетативен период влияе интензивно на стойностите на 

ваниловата, хлорогеновата, феруловата и елаговата фенолни  киселини. С това е свързан и 

фактът, че тяхното съдържание е най-високо при вариантите от кластер 2 и най-ниско при 

тези от кластер 1. Право пропорционална е зависимостта между повишаването на 

хидромодула от 2g:0,2l на 3g:0,2l и стойностите на фенолните киселини и при двата 

вегетативни периода. Екстракцията на флаванолите протича най-добре при 3g :0.2l  

листа/вода, и температура 100
0
С . Този факт обяснява присъединяването на вариант 6 към 

кластер 2. Количеството нарингина от 04 до 07 месец  нараства 1,6 пъти (167,50μg/g). 

Постоянна тенденция на нарастване -1,4 пъти се отчита при мирицитина. 

 Използването обаче само на кластерния анализ е недостатъчно, за да обясни 

разделянето на екстрактите. Затова е проведен корелационен анализ. В табл.4 е отразена 

взаимната корелация между всички изследвани показатели, както и нивото на значимост на 

съответните корелационни коефициенти. От таблицата се вижда, че е налице много висока 

положителна корелация на показателите нирингин и мирицетин с хлорогеновата, ванилова и 

кафеена киселини (r е в диапазона 0,91-0,97). С подобни стойности на корелационните 
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коефициенти е и връзката между самите киселини, както и между феруковата и егаловата 

киселина (r = 0,98). Нивото на значимост при всичките е α ˂  0,001.Наличието на корелиращи 

помежду си признаци дава възможност да се проведе факторен анализ, с цел да се намали 

размерността на многомерното пространство и съответно да се редуцира броят на 

включените показатели. Проверката за валидност на метода извършихме чрез КМО-тест.  

Резултатите от факторния анализ чрез PCA са  представени на фигура 2.  

 

 
Фиг.1 Дендрограма на базата на йерархичен кластер анализ 

 

Таблица 4. Ротирана факторна матрица, получена чрез варимакс трансформация 

на главните компоненти 

№ 
 

Показатели ГЛАВНИ 

КОМПОНЕНТИ 
№ 

 
Показатели ГЛАВНИ 

КОМПОНЕНТИ 

1 2 1 2 

1 Х1 -0.26 0.95 9 Х9 -0.04
 

0.78 

2 Х2 0.92 -0.16 10 Х10 0.98 0.04
 

3 Х3 0.19 -0.96 11 Х11 0.98 -0.11 

4 Х4 -0.42 0.90 12 Х12 0.95 -0.12 

5 Х5 0.21 0.93 13 Х13 0.72 -0.39 

6 Х6 -0.18 0.95 14 Х14 0.61 -0.52 

7 Х7 0.94 -0.08 15 Х15 0.71 0.58 

8 Х8 0.96 -0.24     
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Фиг.2 Факторен анализ чрез метода на главните компоненти 

Първият фактор изчерпва 48,30%, а вторият –39,44%. от общата дисперсия, или общо 

на двата фактора се дължи  87,74%  от разсейването. Първият от факторите обобщава 

химични параметри –флаваноли, фенолни киселини, съдържание на пигменти, а вторият –

цветови характеристики в две колориметрични системи.  

Изводи 

1. Направената класификация и групиране на екстрактите според технологичните им 

параметри –хидромодул и време на екстракция- както и според вегетационния 

период дава възможност за увеличаване на обективността на оценката им. Това 

осигурява по-пълно охарактеризиране на екстрактите.  

2. Резултатите от кластерния анализ показват, че изследваните варианти могат да се 

групират в 4 кластера, като най-важен за групирането е вегетационният период, 

следван от  хидромодула и температурата на екстракция.  

3.  Налице е много висока положителна корелация на показателите нарингин и 

мирицетин с хлорогеновата, ванилова и кафеена киселини (r е в диапазона 0,91-0,97) 

4. В резултат на проведения факторен анализ изследваните16 параметъра могат са се 

обобщят в два фактора- цветови параметри и химични показатели, влияещи на 

разпределението на екстрактите. 

5. От резултатите можем да обобщим, че екстракцията трябва да се провежда при 100
0
С 

,като на база направените обработки продължителността на екстракция е най-добре 

да е 5 минути 
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