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ABSTRACT
The process of solvent extraction of waste biomass of artichoke is studied. The extracts
are analyzed for total amount of extracted mass and for content of polyphenols and flavonoids,
which are the main bioactive components with antioxidant properties. The operational
conditions for production of extracts enriched with active substances are determined. Also, the
antioxidant activity of extracts is quantified in view of their eventual applications in
parapharmaceutical and cosmetic compositions, as well as in functional food formulations.
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Въведение
Артишокът (Cynara scolymus L.) е многогодишно зеленчуково растение от сем.
Сложноцветни, традиционно за страните от Средиземноморието, където годишното му
производство е около 770 000 тона (~ 60% от световното производство) [3]. Множество
проучвания са доказали, че артишокът притежава ценни лечебни свойства - противотуморни,
антиоксидантни, понижаващи холестерола, диуретични, противовъзпалителни, противогъбични, антибактериални и др. Като функционална храна, артишокът се препоръчва за
намаляване на риска от редица заболявания като чревни инфекции, запек, неинсулинозависим диабет, затлъстяване, остеопороза и рак на дебелото черво [5,11]. В сравнение с
други зеленчуци, артишокът съдържа високи нива на полифенолни съединения, на което се
дължат и неговите антиоксидантни свойства. Биологично активното действие на артишока се
дължи основно на фенолните киселини, от които най-важните са хлорогеновата, 1,5-ди-Окафеоилхинова и 3,5-ди-О-кафеоилхинова киселини [3,5]. Изследванията показват, че
листата са богати на флавоноиди (като лутеолин, апигенин, цинарин), а в стъблата се
натрупват предимно производните на моно- и дикафеоил-хиновите киселини [8,11].
Ядивните части на артишока са големите съцветия, които представляват около 30-40%
от чистото му тегло. Тъй като само централната част на съцветието се консумира,
съотношението “ядлива фракция/обща биомаса” е твърде ниско (по-малко от 15-20% от
общата растителна биомаса). Отпадните продукти от артишока - стъбла и листа,
представляват около 80% от биомасата и могат да бъдат използвани като суровина за
хранителни добавки и антиоксиданти [1,6,7,9].
Екстракцията на биоактивни съединения от биомаса с разтворител се прилага широко в
промишлеността. Въпреки че традиционните екстракционни техники използват големи
количества екстрагент и изискват по-продължително време на контакт, те си остават найVolume V, Number 3, 2015
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разпространените и предпочитани методи за екстракция поради сравнително простата схема
на процеса и оборудване.
Целта на това изследване е да се определят условията за извличане на максимално
количество екстракт при водна екстракция на отпадна биомаса от артишок, както и да се
определи съдържанието на основните биоактивни компоненти в екстрактите с оглед
използването им за фармако-козметични приложения или като хранителни добавки.
Материали и методи
Суровина
Като суровина са използвани стъбла и листа от Артишок (Cynara scolymus L.), реколта
2013г., култивирани в България в района на Троян.
Използвани реактиви
За определяне на общото съдържание на полифеноли и флавоноиди са използвани
Folin-Ciocalteu реагент (2N, Sigma), галова киселина (Sigma), безводен Na2CO3, етанол (96%,
Валерус). DPPH+ (Sigma) и метанол (99.9% LabScan) са използвани за определяне на
антиоксидантния капацитет на екстрактите.
Екстракционна процедура
Остатъчните продукти бяха екстрахирани по метода на конвенционалната течно-твърда
екстракция. Стъблата и листата бяха изсушени на стайна температура при нормална аерация
и смлени в домакински блендер до пудра. Екстракцията беше провеждана при различни
температури и различно отношение между течна и твърда фаза, в клатачна машина (Gyrotory
Water Bath Shaker, model G76, New Brubwick Scientrific, USA) и на обратен хладник (при
температурата на кипене на екстрагента). Като екстрагент беше използвана вода. Беше
изследвано и развитието на процеса във времето (кинетика) при различни температури.
Анализи
Анализирани са общото количество полифеноли, общо количество флавоноиди и добив
на сух екстракт. В хода на процеса на оптимизация е изследвана кинетиката на
екстракционния процес, влиянието на съотношението на растителната суровина и
разтворителя (хидромодул) и влиянието на температурата върху процеса. Определен е и
антиоксидантния капацитет на екстракта, получен при оптималните условия.
Определяне на общото съдържание на полифеноли и общо съдържание на флавоноиди
Общото съдържание на полифеноли в екстрактите е определяно спектро-фотометрично
по метода на Singleton&Rossi [12] чрез реагента Folin–Ciocalteau. Измерванията бяха
направени с UV-VIS-spectrophotometer (UNICAM®-Helios β), при дължина на вълната 765 nm.
Общото количество полифеноли е изразено като грамове галова киселина за грам суровина
или за грам сух екстракт.
Общото съдържание на флавоноиди е определяно по методиката на
Ordonez&Gomez[10], както следва: равни количества от всеки екстракт и 2% AlCl3 се смесват
и се измерва екстинкцията след 1 час при 420 nm. Общото количество флавоноиди е
изчислявано спрямо калибровъчна права за кварцетин.
Антиоксидантен капацитет
Антиоксидантният капацитет на екстрактите е определян по метода DPPH [2]. Той се
основава на цветна реакция между азотния атом (от DPPH) и водородния атом от
хидроксилната група на антиоксидантното съединение. Графично антиоксидантният
капацитет е изразен чрез грамовете DPPH, които се неутрализират от един грам сух екстракт.
Резултати и обсъждане
Както е известно, степента на екстракция зависи от условията на провеждане температура, налягане, вид на екстрагента, време на контакт, отношение твърда/течна фаза.
При определяне влиянието на основните параметри, първоначално беше изследвана
екстракцията на целевите компоненти при атмосферно налягане и вариране на хидромодула.
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Целта е да се избере минималното количество екстрагент, при което се извличат максимално
количество целеви компоненти. Бяха проведени експерименти при различни съотношение
екстрагент/твърда фаза: от 5/1 до 20/1. Резултатите от предишни изследвания върху
екстракция на растителни суровини показват, че два часа контакт на екстрагента със
суровината обикновено са повече от необходимото за достигане на равновесие и
приключване на масообменния процес. За сигурност екстракцията в този случай е
провеждана в продължение на два часа. Резултатите са представени на фигура 1. Според тях,
при съотношение 5/1 количеството екстрагент не е достатъчно, докато при съотношения
10/1, 15/1 и 20/1 се получават по-високи и приблизително еднакви добиви на активни
вещества - полифеноли около 15 mg/g и флавоноиди около 3,5 mg/g.
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Фиг. 1. Добиви при различен хидромодул
От икономическа гледна точка по-изгодното съотношение е 10/1, което осигурява
високо извличане при по-ограничен обем на екстрагента. По тази причина следващите
изследвания са провеждани при този хидромодул.
Времетраенето на процеса, необходимо за максимално екстрахиране на суровината,
беше определено чрез кинетично изследване, проследяващо развитието на процеса във
времето. Резултатите са представени на фигури 2 а-в. От тях се установява, че след около 60
минути кривата на екстракция при всички целеви продукти достига плато, след което не се
извличат допълнителни количества. Това означава, че 60 минути контакт е достатъчното и
оптимално време за екстракция.
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Фиг. 2а. Кинетика на екстракцията на полифеноли
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Фиг. 2б. Кинетика на екстракцията на флавоноиди
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Фиг. 2в. Кинетика на екстракцията на тотален екстракт
Влиянието на температурата върху добива на екстрахираните компоненти е
несъществено до около 50-700С, след което се подобрява значително (виж фигури 2а,2б и 3).
Най-високият добив се получава при температурата на кипене на екстрагента (вода). Той е
около 2 пъти по-голям от добива при 500С.
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Фиг. 3. Влияние на температурата върху добива на биоактивните компоненти
Концентрацията на изследваните биоактивни компоненти в сухия екстракт при
различни температури е представена в таблица 1.
Табица 1. Съдържание на полифеноли и флавоноиди в сухия екстракт
Температура
Полифеноли
Флавоноиди
(оС)
(mg/g сух екстракт) (mg/g сух екстракт)
20
25,35
6,15
50
27,49
6,46
70
36,54
7,28
100
38,01
7,55
Антиоксидантен капацитет
Фенолните съединения притежават антиоксидантно действие, дължащо се на отдаване
на водороден атом или електрон, който стабилизира и неутрализира свободните радикали,
като по този начин се предотвратява тяхното вредно окислително действие [4].
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Фиг. 4. Антиоксидантен капацитет на екстрактите при различни температури
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На фигура 4 е представен антиоксидантния капацитет на екстрактите, получени при
различни температури. Максимални стойности на антиоксидантния капацитет (АОК) се
достигат при температура 1000С. Констатира се очевидна пропорционалност между
стойностите на АОК и количествата на екстрахираните биоактивни компоненти, на които се
дължат антиоксидантните качества на изследваната суровина артишок.
Заключение
Това изследване представя резултатите от оптимизацията на процеса на екстракция на
отпадна биомаса от артишок - листа и стъбла. Определени са оптималните условия за
провеждане на екстракционния процес: максимални количества от изследваните биоактивни
компоненти (полифеноли и флавоноиди), както и максимален добив на тотален екстракт се
получават при хидромодул 10/1, продължителност на контакта 1 час и температура 100 0С.
Получените резултати са приложими за организиране на производство на продукти с
фармако-козметични приложения или хранителни добавки.
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