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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
В съвременната наука обект на голям интерес е въздействието на 

храните върху човешкото здраве. Голяма част от този интерес е 
фокусиран върху храните, които са източник на биологично активни 
вещества с антиоксидантна активност. Темата за антиоксидантна 
активност, антиоксидантна защита на организма и биоактивните 
компоненти на храните, които допринасят за тях, е изключително 
актуална както в медицинските изследвания, като част от механизма на 
въздействие на редица заболявания, така и в хранителната наука, като 
част от технологиите за повишаване трайността на храните.  
При настоящото развитие на науката постепенно става ясно, че 
оксидативния стрес стои в основата на много тежки болестни симптоми и 
следователно антиоксидантната защита, е ключа към бързото 
възстановяване на организма. По тази причина антиоксидантите са 
наречени „витамините на 21-ви век”. Но въпреки обширните 
изследвания, често за антиоксиданти се говори общо като термин, 
описващ един и същи тип въздействие. В действителност, макар че 
всички антиоксиданти повишават трайността на храните и защитата на 
организма спрямо оксидативния стрес, механизмите на въздействието 
силно се различават, поради което антиоксидантната активност не е 
параметър, който да може директно да се определи чрез една аналитична 
процедура. В аналитичната практика съществуват десетки процедури за 
определяне на антиоксидантната активност, като всяка от тях определя 
различен неин аспект, имащ различно въздействие върху 
антиоксидантната защита на организма и способността на хранителния 
продукт да издържа на окислителните въздействия от околната среда. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

Целта на дисертационната работа е изследване влиянието на 
технологичната преработка върху антиоксидантната активност на 
лукови зеленчуци. 

Поставената цел на дисертационната работа се постига с 
решаването на следните задачи: 

 
1 Разработване на HG-ICP-AES метод за определяне на 

съдържанието на селен в храни.  
2. Изследване влиянието на хладилното съхранение, върху 

антиоксидантната активност на минимално преработени 
лукови зеленчуци.  

3. Изследване влиянието на сушенето върху антиоксидантната 
активност на лукови зеленчуци.  

4. Оценка взаимовръзка между съдържанието на биологично 
активни компоненти на луковите зеленчуци и тяхната 
антиоксидантна активност. 

 

СУРОВИНИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ 
1. Суровини 

В изследванията са използвани следните суровини, закупени от местни 
производители: 

1.1. Чесън - чесън (Allium Sativum L.) свеж и зрял. 
1.2. Лук –лук (Allium cepa) свеж и зрял (жълта и червена обвивка). 

 
2. Опитна постановка 

За провеждане на експерименталната работа стръковете свежи 
чесън и лук са изчистени, измити, разделени на листна и подземна 
фракция, след което са нарязани на късове с дължина 1 cm. Късовете са 
с формата на кухи цилиндри с диаметър между 0.3 и 1 cm при листната 
фракция на свежия лук и приблизително с формата на правоъгълници с 
ширина между 0.5 и 1.5 cm при листната фракция на свежия чесън. 
Подземната фракция на свежите лук и чесън е с формата на плътни 
цилиндри.  При Луковиците зрял лук (жълта и червена обвивка) са 
почистени, измити и нарязани в посока напречна на люспата, на резени 
с дебелина 0.5 cm, след което резените са разделени на кръгове по 
люспата с диаметър между 3 и 10 cm, дебелина между 0.3 и 0.5 cm и 
височина 0.5 cm.  Луковиците зрял чесън са измити, почистени и 
разделен на скилидки, като скилидките са нарязани напречно на 
парчета с дебелина 0.5 cm.  

Технологичната преработка на отделните фракции включва два 
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варианта на сушене – термопомпено и класическо конвективно 
сушене, и хладилно съхранение. Схемата на опитната постановка е 
представена на фигура 1.  

 
  
Фигура 1: Схема на опитната постановка 

 
2.1. Сушене 
При термопомпеното сушене се използва лабораторен стенд за 

сушене, използващ термопомпа за поддържане на температурата в 
топлата и студената зони. Сушенето се извършено при начална 
температура 45°С и циркулиращ в затворен контур въздух с начална 
влажност 8-10% и постоянна скорост от 3.0 m/s в тънък слой, при 
напречно ориентиран въздушен поток спрямо слоя продукт. 
Сушилнята се зарежда с 550 g суровина, което води до натоварване на 
лесите от 5 kg/m2.  

Класическото конвективно сушене се провежда на лабораторен 
стенд, използващ принципа на сушене със загряване на въздух от 
околната среда и отвеждане на отработения влажен въздух, при 
температури 45°С и 60°С. Долната граница на температурния обхват е 
избрана равна на работната температура на наличната термопомпена 
сушилня, с цел сравнително изследване между термопомпено и 
конвекционно сушене. Горната граница е избрана в съответствие с 
предложените от Пенов и съавтори стойности (Пенов, 2013). 
Сушилнята се зарежда със съответно 200 и 400 g суровина, което води 
до натоварване на лесите 5 kg/m2 и 10 kg/m2. Използва се постоянна 
скорост на циркулиращия въздух 3.0 m/s в тънък слой, при напречно 
ориентиран въздушен поток спрямо слоя продукт.  

В процеса на сушене се измерва теглото на всяка проба в първите 
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час и половина на всеки 10 минути, а в последствие на всеки 30 
минути. Условието за край на експеримента е сушене до постоянно 
тегло.  

След завършване процеса на сушене, пробите са хомогенизирани 
и смлени на лабораторна мелница, за изследване по избраните 
показатели.  

 
2.2. Съхранение в охладено състояние 
Фракциите свеж лук и чесън (листна и подземна фракция), както и 

луковиците зрял лук (жълта и червена обвивка) и чесън, са поставени 
за съхранение в хладилник при температура 7°С±1 (Танчев, 1984) в 
продължение на седем дни в перфорирани PET кутии. Пробите са 
анализирани веднага след нарязването, на третия и на седмия ден на 
съхранение. 

 
3.  Методи за анализ 

Съдържание на сухо вещество, %. 
Съдържание на общи полифеноли, mgGAE/100g. 
Съдържание на общи флавоноиди, mgСЕ/100g. 
Съдържание на общи мономерни антоциани, mg CGE /100g. 
Радикалоулавяща способност, µmolТЕ /100g. 
Определяне съдържанието на селен, mg/kg.  
Определяне способността за инхибиране на липидната оксидация, %.  
Хелатираща способност, %.  
Способност за абсорбция на тежки метали, %.  
 

4.  Методи за анализ 
Всички аналитични методи са калибрирани посредством използване 

на сравнителни материали с известна концентрация на аналита, а 
връзката между измерваната физична величина и концентрацията на 
аналита е осъществена чрез метода на най-малките квадрати, приложен с 
работния софтуер на използвания инструмент или приложен 
посредством Microsoft Excel 2010. Неопределеността на измерването е 
оценена чрез изчисляване на разширена средно квадратична 
неопределеност. За обработка на получените резултати са приложени 
регресионен анализ по метода на най-малките квадрати, посредством 
Microsoft Excel 2010 и двуфакторен дисперсионен анализ с IBM SPSS 
Statistics 19. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
1. Разработване на HG-ICP-AES метод за определяне 

съдържанието на селен в храни. 
Селенът като есенциален микроелемент се съдържа в 

заобикалящите ни материали (храни, води, прах и т.н.) в ниски 
концентрации, обикновено в диапазона µg/kg. За да бъде преодолян този 
проблем е избран подход, използващ свързване на ICP-AES спектрометър 
с генератор (наричан още реактор) на летливи хидриди. Използването на 
генератор на летливи хидриди вместо пулверизатор, увеличава 
значително чувствителността на апаратурата спрямо елементите, 
образуващи летливи хидриди, поради увеличаване ефективността на 
системата за пробоподаване.  

1.1. Оптимизиране на параметрите в ICP-AES 
Основен проблем при свързването на ICP с HG идва от 

естеството на химичния процес, водещ до образуването на летливи 
хидриди, при който излишъка от редуциращия реактив (NaBH4), води до 
образуване на елементарен водород, който подтиска плазмата. 
Достъпният за оператора параметър, въздействащ най-силно върху 
стабилността на плазмата в зависимост от състава на газовия поток е 
енергията, подавана към генератора. Генераторът, оптимизиран за плазма 
в чиста аргонова среда в използвания за конкретното изследване 
инструмент работи рутинно при 1200W.  

За оптимизиране енергията на генератора в среда, съдържаща 
излишък от водород, са направени серии сканирания на линии на Se при 
различни енергии. Измерван е интензитета на пика на линията 196.02, в 
качеството на критерий за аналитичния сигнал. Измерван е и интензитета 
на фона 0.05 nm в дясно с цел корекция на фоновата емисия. Резултатите 
са представени на фигура 2. Енергията на генератора е в единици W 
(ват), а интензитетите са в относителни единици.  

 
Фигура 2: Зависимост между емисията при линията Se 196.02 и 

енергията на генератора 

С повишаване на енергията, интензитета на емисията се 
повишава в по-голяма степен, отколкото се повишава фоновата емисия. В 
областта над 1300W се наблюдава начало на ефект на насищане или на 
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плато на отношението сигнал към фон, но в изследвания енергиен 
диапазон не се наблюдава преминаване над върха му.  

1.2. Оптимизиране параметрите на хидридния реактор 
Фабрично заложените дебити на потоците са представени в 

таблица 1.  

Таблица 1. Дебити на потоците реагенти в хидридния генератор 

Поток Проба Редуциращ разтвор Киселинен 
разтвор 

Дебит 2 cm3/min 3 cm3/min 6 cm3/min 

Дебитът на газовия поток подлежи на ръчна настройка, в 
диапазона 50-1500 cm3/min. Направена е серия измервания на 
интензитета на линията на Se 196.02 nm. Измерван е интензитета на пика 
на линията, в качеството на критерий за аналитичния сигнал. Измерван е 
и интензитета на фона 0.05 nm в дясно с цел корекция на фоновата 
емисия. Интинзитета на емисията е представен в относителни единици в 
фигура 3. 

 
Фигура 3: Зависимост между дебита на газовия поток и 

интензитета на линията Se 196.02 

На фигура 3 се наблюдава добре изразена зависимост с максимум 
в диапазона 75-125 cm3/min. При тези ниски стойности на дебита обаче се 
наблюдава забележима нестабилност в газовия поток, която се забелязва 
и в дисперсията на резултатите. Като оптимална стойност на дебита е 
избрана 200cm3/min, при която стойност газовия поток вече е 
стабилизиран, но все още не се наблюдава значително понижение в 
стойностите на емисията.  
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Oптимизацията на състава на реагентите се постига посредством 
промяна в концентрацията им. Изследвана е зависимостта на интензитета 
на пика Se 196.02 nm в зависимост от концентрацията на NaBH4 в 
диапазона 0.5-4.5%. Резултатите са представени на фигура 4. 

 
Фигура 4: Зависимост между интензитета на емисията на линията 

Se 196.02 от концентрацията на редуциращ агент 

На фигурата се вижда достигане на максимална стойност на 
сигнала при концентрации на редуциращия агент 1.5-2% и значително 
увеличаване на разсейването в стойностите на единичните измервания 
при концентрации над 3%.  

За изследване влиянието на киселинността са извършени 
сканирания на Se 196.02 при използване на солна киселина (HCl) като 
подкисляващ агент и енергия на плазмата 1250W, при различни 
концентрации на киселината. Резултатите са представени във фигура 5.  

 
Фигура 5: Зависимост между аналитичния сигнал и 

концентрацията на подкисляващия реагент (HCl) 

Наблюдаваният интензитет на емисията на линия Se 196.02 при 
концентрация на подкисляващия реагент от 0.1 mol/l е значително по-
слаб, отколкото същия при концентрации над 1 mol/l. Автори, изследвали 
процеса докладват, че при ниска киселинност има проблеми, свързани с 
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количествената редукция на Se(VI) до Se(IV), който е формата на селена, 
способна да генерира летливи хидриди при използваните от нас условия. 
По тази причина бе прието да се използва 3 mol/l HCl в качеството на 
подкисляващ реагент.  

1.3. Алгоритъм за изчисляване на разширената 
неопределеност  

В настоящата методика, основните действия съдържащи източници 
на неопределеност са: 

1. Приготвяне на стандартни разтвори за калибрация.  
2. Процедура на пробоподготовка.  
3. Измерване на аналитичния сигнал.  

Неопределеността произхождаща от средствата за измерване на обем 
използвани за разреждане на работни и калибрационни разтвори, се 
изчислявам посредством средно квадратично комбиниране на приносите 
от калибрацията на средството (взет от сертификата на производителя), 
от повтаряемостта при работа от конкретен оператор и от 
температурното разширение, използващо презумпцията за 4°С 
максимално отклонение в работната температура на лабораторията. 
Приносите от неопределеността на калибрационния стандарт се вземат от 
сертификата на производителя. Приносите към неопределеността от 
повтаряемостта на измерването на аналитичния инструмент, се измерват 
експериментално в няколко различни концентрационни диапазона. 
Разширената неопределеност на измерването се изчислява посредством 
средно квадратично комбиниране всички приноси към неопределеността.  

На таблица 2 е представена разширената средноквадратична 
неопределеност при измерването на Se с доверителен интервал 95% (к=2) 
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Таблица 2: Разширена неопределеност на измерване 
съдържанието на селен чрез HG-ICP-AES при концентрация 0.1 mg/kg; 
0.01 mg/kg и 0.025 mg/kg 

0 Se mg/dm³ Se mg/dm³ Se mg/dm³ 

xтеор.  0.10 mg/dm³  0.010 mg/dm³  0.0025 mg/dm³ 

x1 0.104416 mg/dm³ 0.010361 mg/dm³ 0.002565 mg/dm³ 

x2 0.100946 mg/dm³ 0.009960 mg/dm³ 0.002481 mg/dm³ 

x3 0.101828 mg/dm³ 0.010282 mg/dm³ 0.002553 mg/dm³ 

x4 0.104878 mg/dm³ 0.010578 mg/dm³ 0.002535 mg/dm³ 

x5 0.101737 mg/dm³ 0.010237 mg/dm³ 0.002481 mg/dm³ 

x6 0.106366 mg/dm³ 0.009966 mg/dm³ 0.002524 mg/dm³ 

x7 0.103164 mg/dm³ 0.010464 mg/dm³ 0.002544 mg/dm³ 

х8 0.099347 mg/dm³ 0.010347 mg/dm³ 0.002445 mg/dm³ 

х9 0.099760 mg/dm³ 0.009810 mg/dm³ 0.002441 mg/dm³ 

х10 0.099196 mg/dm³ 0.009896 mg/dm³ 0.002471 mg/dm³ 

Х1= 0.102163 mg/dm³ 0.010 mg/dm³ 0.00250 mg/dm³ 

S= 0.0025 mg/dm³ 0.0003 mg/dm³ 0.0000 mg/dm³ 

Ux1  = 0.0008 mg/dm³ 0.0001 mg/dm³ 0.00001 mg/dm³ 

Uk= 0.000067 dm³ 0.000067 dm³ 0.000067 dm³ 

vk= 0.100 dm³ 0,100 dm³ 0.100 dm³ 

Um= 0.0000001 kg 0,0000001 kg 0.0000001 kg 

m= 0.010 kg 0.010 kg  0.01 kg 

Ukal= 0,002 mg/dm³ 0,0003 mg/dm³ 0.00001 mg/dm³ 

Сkal= 0,100 mg/dm³ 0,010 mg/dm³ 0.003 mg/dm³ 

Cан 1,000 mg/kg 0,100 mg/kg 0,025 mg/kg 

k 2,0   2,0   2,0   

Ur 0,021 mg/kg 0,0031 mg/kg 0,00018 mg/kg 

U 0,043 mg/kg 0,0062 mg/kg 0,00035 mg/kg 
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където: 
Ur - Комбинирана неопределеност 
U – Разширена неопределеност 
Въз основа на получените по първа задача резултати, може да се 

направи следнотото обобщение: 
Разработен е HG-ICP-AES метод за определяне на съдържание на 

селен в храни, калибриран с линейна област в интервала 0.17-1200 µg/l с 
корелационен коефициент 0.9995. Оптимизацията на апаратурните 
параметри показа благоприятно влияние на енергията на генератора 
върху интензивността на аналитичния сигнал. Нуждата от количествена 
редукция на селена до Se(IV) изисква минимална концентрация на 
киселинния разтвор от 3 mol/l HCl, но концентрацията на киселината не 
влияе върху интензитета на аналитичния сигнал. При оптимизация на 
метода приложен към храни, е постигнат работен диапазон в интервала 
0.0017-1.2 mg/kg с неопределеност на измерването в границите на 0.0003-
0.04 mg/kg.  

2. Изследване влиянието на хладилното съхранение върху 
антиоксидантната активност на минимално преработени лукови 
зеленчуци  
 Изследването е извършено посредством измерване на 
съдържанието на сухо вещество, съдържанието на някои биологично 
активни вещества, както и на антиоксидантната активност, измерена 
посредством различни методи, на нарязани лукови зеленчуци по време на 
тяхното съхранение в охладено състояние. Пробите са съхранявани в 
перфорирани PET контейнери в хладилник при температура 7°С. 
Резултатите за съдържанието на биологично активни компоненти и 
антиоксидантна активност са представени на таблици 3÷12. 

Таблица 3: Съдържание на сухо вещество при съхранение в 
охладено състояние в единици процент 

 

 

проба ден 1 +/- ден 3 +/- ден 7 +/- 

чесън зелена част 15.1 0.7 15.7 0.6 16.8 0.9 

чесън бяла част 29.0 0.1 32.2 0.8 35.5 0.6 
лук зелена част 6.6 0.7 7.7 0.5 8.8 0.6 
лук бяла част 11.1 0.8 12.2 0.9 13.1 0.9 
лук зрял червена обвивка 11.2 0.5 12.5 0.8 13.7 0.6 
лук зрял жълта обвивка 11.1 0.8 12.3 0.9 13.5 0.7 
Чесън зрял 34.2 0.9 36.7 2.9 39.3 0.6 
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Таблица 4: Съдържание на флавоноиди в единици милиграм 
катехин еквиваленти на 100 грама (mgCE/100g) при съхранение в 
охладено състояние 

 

Таблица 5: Съдържание на полифеноли в единици милиграм 
галова киселина еквиваленти на 100 грама (mgGAE/100g) при съхранение 
в охладено състояние 

 

Таблица 6: Съдържание на антоциани в единици милиграм 
цианидин 3 гликозид еквиваленти за 100 грама (mgC3GE/100g) при 
съхранение в охладено състояние 

проба ден 1 +/- ден 3 +/- ден 7 +/- 

чесън зелена част 15 2 12 2 9 2 

чесън бяла част 23 2 21 2 20 2 

лук зелена част 33 2 25 2 20 2 

лук бяла част 14 2 13 2 13 2 

лук зрял червена обвивка 50 2 42 2 15 2 

лук зрял жълта обвивка 90 2 61 2 58 2 

Чесън зрял 45 2 33 2 29 2 

проба ден 1 +/- ден 3 +/- ден 7 +/- 

чесън зелена част 47.5 2.5 39 6,5 32.5 7.5 

чесън бяла част 127.5 2.5 96 4 80 2.5 

лук зелена част 92.5 2.5 84.5 3.5 75 5 

лук бяла част 45 2.5 42.5 5.5 41 3.5 

лук зрял червена обвивка 507.5 5.5 389 2.5 272.5 5 

лук зрял жълта обвивка 162.5 7.5 115 2 95 2.5 

Чесън зрял 203 6 175.5 5 140 6.5 

проба ден 1 +/- ден 3 +/- ден 7 +/- 

лук зрял червена обвивка 45.9 0.9 31.7 0.5 19.2 0.3 
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 Таблица 7: Радикалоулавяща способност в единици микромол 
тролокс еквиваленти на 100 грама (µmolTE/100g) при съхранение в 
охладено състояние 

 

Таблица 8: Хелатираща способност в единици процент 
понижение при съхранение в охладено състояние 

 

 

 

 

 

проба ден 1 +/- ден 3 +/- ден 7 +/- 

чесън зелена част 0.7 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 

чесън бяла част 0.9 0.1 1.1 0.1 1.3 0.1 

лук зелена част 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 

лук бяла част 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 

лук зрял червена обвивка 3.3 0.1 2.6 0.1 2.1 0.1 

лук зрял жълта обвивка 1.2 0.1 1.2 0.1 1.1 0.1 

Чесън зрял 4.5 0.1 4.6 0.1 4.8 0.1 

проба ден 1 +/- ден 3 +/- ден 7 +/- 

чесън зелена част 1.3 0.1 1.4 0.1 1.6 0.1 
чесън бяла част 2.3 0.1 2.5 0.1 2.6 0.1 

лук зелена част 0.9 0.1 0.9 0.1 10 0.1 

лук бяла част 0.8 0.1 0.9 0.1 10 0.1 
лук зрял червена обвивка 5.6 0.2 5.4 0.2 5.3 0.2 

лук зрял жълта обвивка 3.3 0.2 3.1 0.2 2.8 0.2 

Чесън зрял 6.3 0.2 6.7 0.2 7.1 0.2 
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Таблица 9: Способност за инхибиране на липидната оксидация в 
единици процент понижение при съхранение в охладено състояние 

 

Таблица 10: Абсорбция на кадмий в единици процент понижение 
при съхранение в охладено състояние 

 

 

 

 

 

проба ден 1 +/- ден 3 +/- ден 7 +/- 

чесън зелена част 13 0.2 13.9 0.2 15.1 0.2 

чесън бяла част 12.5 0.2 10.7 0.2 8.8 0.2 

лук зелена част 7.8 0.2 8.2 0.2 8.6 0.2 

лук бяла част 7.1 0.2 8.8 0.2 10.5 0.2 

лук зрял червена обвивка 8.8 0.2 8.5 0,2 8.1 0.2 

лук зрял жълта обвивка 7.2 0.2 6.9 0.2 6.5 0.2 

Чесън зрял 13.9 0.2 12.6 1.2 10.3 0.2 

проба ден 1 +/- ден 3 +/- ден 7 +/- 

чесън зелена част 2.1 0.3 1.8 0.4 1.8 0.5 

чесън бяла част 5.1 0.6 4.4 0.4 3.9 0.3 

лук зелена част 5.9 0.5 4.8 0.4 4.1 0.4 

лук бяла част 5.4 0.5 4.7 0.5 3.9 0.3 

лук зрял червена обвивка 5.6 0.6 3.0 0.9 2.9 0.8 

лук зрял жълта обвивка 6.4 0.7 3.5 0.7 2.1 0.7 

Чесън зрял 7.6 0.9 4.7 0.6 3.9 0.4 
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Таблица 11: Абсорбция на арсен в единици процент понижение 
при съхранение в охладено състояние 

 

Таблица 12: Абсорбция на олово в единици процент понижение 
при съхранение в охладено състояние 

 

При разглеждане на получените резултати се вижда, че 
съдържанието на сухо вещество закономерно се увеличава, а 
съдържанието на биологично активни вещества и някои параметри на 
антиоксидантната активност понижават стойността си равномерно с 
увеличаване срока на съхранение. Особено драстично е понижението в 
съдържанието на антоциани, чието съдържание намалява над два пъти. 
Отклонение от тенденцията се наблюдава при радикалоулавящата 

проба ден 1 +/- ден 3 +/- ден 7 +/- 

чесън зелена част 1.5 0.5 1.4 0.4 1.6 0.4 

чесън бяла част 11.2 0.4 6.9 0.4 6.3 0.6 

лук зелена част 13.1 0.5 7.9 0.7 6.2 0.5 

лук бяла част 11.8 0.6 7.2 0.5 5.5 0.6 

лук зрял червена обвивка 13.6 0.6 8.1 0.4 5.4 0.6 

лук зрял жълта обвивка 8.2 0.5 5.9 0.2 4.5 0.5 

Чесън зрял 3.3 0.5 2.7 0.4 2.1 0.4 

проба ден 1 +/- ден 3 +/- ден 7 +/- 

чесън зелена част 1.9 0.5 2.2 0.5 1.4 0.4 

чесън бяла част 8.5 0.6 7.2 0.4 6.6 0.4 

лук зелена част 2.8 0.4 2.5 0.3 2.2 0.3 

лук бяла част 7.5 0.6 6.1 0.4 5.2 0.4 

лук зрял червена обвивка 7.9 0.4 8.5 0.4 9.2 0.5 

лук зрял жълта обвивка 2.8 0.3 2.1 0.6 3 0.4 

Чесън зрял 11.8 0.6 8.5 0.4 6.2 0.4 
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способност на свежите чесън и лук, както зелена така и бяла (подземна) 
фракция и при чесън зелена част, който повишава способността си за 
инхибиране на липидна оксидация  

Подобни резултати са докладвани от Cong Han и съавтори, които 
изследват хладилното съхранение на уелски лук. Авторите установяват 
увеличаване на антиоксидантния капацитет през периода на съхранение, 
като обясняват този ефект със синтез на полифеноли като реакция на 
растителната тъкан срещу нараняване, но в докладваните от тях 
стойности се наблюдава пик в съдържанието на полифеноли на третия 
ден и спадане под началното съдържание на седмия, при повишаване в 
радикалоулавящата активност до края на срока на съхранение (Cong Han, 
2016). Разликите между двете изследвания вероятно се дължат на 
различните температурни диапазони и различните изследвани образци. 
Cong Han и съавтори изследват нарязани и настъргани луковици свеж 
Allium fistulosum при температури 4 и 20 °С. При нашето изследване се 
наблюдава аналогично повишаване при радикалоулавящата активност, но 
не се потвърждава докладвания от тях пик в съдържанието на 
полифеноли. Обяснението на тези разлики вероятно е основано на 
трансформиране на сяра съдържащите съединения в следствие на 
разрушаване на клетъчната обвивка, което при смилане или ситно 
нарязване протича за кратко време, но при съхранение на едро нарязани 
парчета, клетъчните структури плавно деградират с времето и 
освобождават цистеин сулфоксиди, които ензимните системи превръщат 
в тиосулфинати с повишена антиоксидантна активност (Benkeblia, 2007). 
При изследваните от нас образци свежи лук и чесън, площта на разреза е 
значително по-малка от тази при нарязване на луковиците зрял лук, което 
вероятно е причина процеса на образуване на тиосулфинати при 
последните да е практически завършил до момента на вземане на проба, 
докато при нарязаните свежи лук и чесън процесът да продължава през 
целия наблюдаван период. Такъв ефект само при данните от 
радикалоулавящата способност, но не и при данните за хелатираща 
способност, инхибиране на липидната оксидация и редуцираща 
способност, вероятно показва сравнима хелатираща способност на двата 
типа сяра съдържащи съединения, сулфоксиди и тиосулфинати, както и 
относително по-ниската чувствителност на метода на Фолин-Чиколте 
към сяра съдържащи съединения, в сравнение с чувствителността към 
фенолни съединения, които са другия основен антиоксидант в луковите 
зеленчуци. Горните наблюдения са показателни за преобладаващо 
въздействие на тиосулфинатите като радикалоулавящи антиоксиданти.  

 
3. Изследване влиянието на сушенето върху 

антиоксидантната активност на лукови зеленчуци 
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3.1. Изследване потенциалните загуби на селен по време 
на сушене 

Съдържанието на селен в изследваните от нас свежи лукови 
зеленчуци е под границите на определяне на метода (1.2 µg/kg). При 
технологичната преработка на изследваните зеленчуци, изразяваща се в 
дехидратиране, съдържанието на сухо вещество в изследваните проби, а 
следователно и съдържанието на селен, се повишава над границите на 
определяне, което позволява изследване на потенциалните загуби на 
селен по време на сушене. Селеносъдържащите съединения в живите 
организми са стабилни и нелетливи при нормални условия, с изключение 
на H2Se, който е газообразен. Селенът се ексхалира от организмите под 
формата на селеноводород от естествения им метаболизъм. В самата си 
същност, методите за консервиране целят прекратяване, или силно 
забавяне на метаболитните процеси. При процеса на сушене 
температурите не са достатъчно високи, за да се получи термично 
разпадане на органичните вещества до летливи съединения. За по-добра 
визуализация на процесите, на фигури 6, 7 и 8, са представени графично 
зависимостите между съдържанието на селен в общата маса на пробите и 
съдържанието на сухо вещество.  

 
Фигура 6: Зависимост между съдържанието на селен и съдържанието на 
сухо вещество в сушен чесън зелена и бяла фракция 

 
Фигура 7: Зависимост между съдържанието на селен и 

съдържанието на сухо вещество в сушен лук зелена и бяла фракция 
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Фигура 8: Зависимост между съдържанието на селен и 

съдържанието на сухо вещество в сушени лук жълта и червена люспа и 
чесън лукувици 

На представените графики се вижда добре изразена линейна 
зависимост и значима корелация (R2>0.95) между съдържанието на селен 
и сухото вещество, което доказва, че с наличните инструменти и 
методики не се наблюдават забележими загуби на селен по време на 
технологичната преработка, изразяваща се в сушене при температури 
45°С и 60°С.  

 
3.2. Изследване влиянието на факторите температура и 

натоварване върху промените в съдържанието на 
биоактивни вещества и в антиоксидантна активност 
на лукови зеленчуци при сушене  

Целта на това изследване е да се анализират и опишат 
зависимостите между условията на сушене (температура и натоварване) 
и степента на деградация на основни биологично активни вещества, 
както и на аспекти на антиоксидантната активност. Изследването на 
въздействието на температурата и натоварването върху различните 
аспекти на антиоксидантната активност и съдържанието на някои 
биологично активни вещества е извършено посредством методите на 
двуфакторния дисперсионен анализ (двуфакторен ANOVA). 
Взаимодействията между факторите са представени в табличен вид на 
таблици 12÷21. 
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Таблица 13: Въздействие на факторите температура и 
натоварване върху съдържанието на флавоноиди  

Проба Темпера
тура 

p 

f Натов
арван

е 

p 

f Темпера
тура/ 

натовар
ване 

p 

f R2 

Лук зелен < 0.005 1784.37 < 0.005 883.391 < 0.005 371.9 0.988 

Лук бял < 0.005 263.439 < 0.005 940.897 < 0.005 11.206 0.971 

Чесън зелен < 0.005 1348.29 < 0.005 376.094 < 0.005 151.87 0.981 

Чесън бял < 0.005 3853.18 < 0.005 81.345 0.718 0.133 0.991 

Жълта люспа < 0.005 536.449 < 0.005 212.194 < 0.005 13.353 0.955 

Червена люспа < 0.005 205.159 < 0.005 807.996 < 0.005 15.207 0.966 

Чесън луковици < 0.005 4851.79 < 0.005 1208.500 < 0.005 16.773 0.994 

 

Таблица 14: Въздействие на факторите температура и 
натоварване върху съдържанието на антоциани в сушен лук 

Проба Темпера
тура 

p 

f Натов
арван

е 

p 

f Темпера
тура/ 

натовар
ване 

p 

f R2 

Червена люспа < 0.005 1518.766 0,02 5.532 0,099 2.870 0.977 
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Таблица 15: Въздействие на факторите температура и 
натоварване върху радикалоулавящата способност  

Проба Темпера
тура 

p 

f Натов
арван

е 

p 

f Темпера
тура/ 

натовар
ване 

p 

f R2 

Лук зелен < 0.005 408.306 < 0.005 589.311 0.06 3.716 0.965 

Лук бял < 0.005 1598.445 < 0.005 603.513 < 0.005 42.024 0.984 

Чесън зелен < 0.005 3103.241 < 0.005 293.848 < 0.005 44.176 0.990 

Чесън бял < 0.005 2575.986 < 0.005 510.195 < 0.005 46.709 0.989 

Жълта люспа < 0.005 172.693 < 0.005 177.523 < 0.005 21.626 0.912 

Червена люспа < 0.005 486.818 < 0.005 92.534 0.105 2.779 0.942 

Чесън луковици < 0.005 10823.71 < 0.005 329.351 < 0.005 6.501 0.997 

 

Таблица 16: Въздействие на факторите температура и 
натоварване върху съдържанието на полифеноли 

Проба Темпера
тура 

p 

f Натов
арван

е 

p 

f Темпера
тура/ 

натовар
ване 

p 

f R2 

Лук зелен < 0.005 790.322 < 0.005 37.747 < 0.005 7.828 0.959 

Лук бял < 0.005 1962.251 < 0.005 321.361 < 0.005 113.50 0.985 

Чесън зелен < 0.005 9659.381 < 0.005 6793.403 < 0.005 315.88 0.998 

Чесън бял < 0.005 2213.764 < 0.005 1795.899 < 0.005 296.65 0.992 

Жълта люспа < 0.005 2974.191 < 0.005 3421.925 < 0.005 1625.3 0.996 

Червена люспа < 0.005 2660.418 < 0.005 2979.560 < 0.005 567.61 0.994 

Чесън луковици < 0.005 1819.594 < 0.005 2813.493 < 0.005 21.031 0.992 
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Таблица 17: Въздействие на факторите температура и 
натоварване върху хелатиращата способност 

Проба Темпера
тура 

p 

f Натов
арван

е 

p 

f Темпера
тура/ 

натовар
ване 

p 

f R2 

Лук зелен < 0.005 48.065 < 0.005 182.070 < 0.005 18.699 0.874 

Лук бял < 0.005 800.878 < 0.005 779.549 < 0.005 110.91 0.979 

Чесън зелен < 0.005 562.519 < 0.005 137.238 < 0.005 20.487 0.952 

Чесън бял < 0.005 2194.999 < 0.005 263.859 < 0.005 25.717 0.986 

Жълта люспа < 0.005 259.255 < 0.005 284.782 < 0.005 35.279 0.941 

Червена люспа < 0.005 1440.056 < 0.005 254.246 < 0.005 14.079 0.979 

Чесън луковици < 0.005 1452.630 < 0.005 166.533 0.444 0.598 0.978 

 

Таблица 18: Въздействие на факторите температура и 
натоварване върху способността за инхибиране на липидна оксидация 

Проба Темпера
тура 

p 

f Натов
арван

е 

p 

f Темпера
тура/ 

натовар
ване 

p 

f R2 

Лук зелен < 0.005 2164.857 < 0.005 642.791 0.526 0.411 0.987 

Лук бял < 0.005 419.569 < 0.005 180.894 0.284 1.185 0.944 

Чесън зелен < 0.005 734.609 < 0.005 1321.583 < 0.005 296.00 0.985 

Чесън бял < 0.005 2906.366 < 0.005 578.233 < 0.005 128.44 0.990 

Жълта люспа < 0.005 3447.605 < 0.005 653.546 < 0.005 42.978 0.991 

Червена люспа < 0.005 2768.920 < 0.005 197.579 0.615 0.257 0.988 

Чесън луковици < 0.005 333.284 < 0.005 137.832 0.446 1.394 0.929 
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Таблица 19: Въздействие на факторите температура и 
натоварване върху способността на сушени лук и чесън да абсорбират As 

Проба Темпера
тура 

p 

f Натов
арван

е 

p 

f Темпера
тура/ 

натовар
ване 

p 

f R2 

Лук зелен < 0.005 443.974 < 0.005 313.980 0.304 0.495 0.979 

Лук бял < 0.005 123.435 < 0.005 2000.958 < 0.005 16.196 0.983 

Чесън зелен < 0.005 192.699 < 0.005 151.273 < 0.005 24.860 0.911 

Чесън бял < 0.005 85.766 < 0.005 821.458 0.096 2.926 0.962 

Жълта люспа < 0.005 370.543 < 0.005 493.779 < 0.005 24.348 0.961 

Червена люспа < 0.005 1091.084 < 0.005 1296.230 < 0.005 78.282 0.986 

Чесън луковици < 0.005 30.620 < 0.005 79.229 0.840 0.042 0.753 

 

Таблица 20: Въздействие на факторите температура и 
натоварване върху способността на сушени лук и чесън да абсорбират Cd 

Проба Темпера
тура 

p 

f Натов
арван

е 

p 

f Темпера
тура/ 

натовар
ване 

p 

f R2 

Лук зелен < 0.005 1325.446 < 0.005 619.914 < 0.005 20.774 0.982 

Лук бял < 0.005 1510.786 < 0.005 1177.042 0.538 0.387 0.987 

Чесън зелен < 0.005 29734.42 < 0.005 3063.995 < 0.005 313.29 0,998 

Чесън бял < 0.005 660.966 < 0.005 188.776 0.454 1.340 0.959 

Жълта люспа < 0.005 336.720 < 0.005 1067.674 0.06 0.574 0.975 

Червена люспа < 0.005 571.707 < 0.005 1207.047 < 0.005 146.89 0.982 

Чесън луковици < 0.005 10646.12 < 0.005 1821.411 < 0.005 207.42 0.997 

 

 

 



 

24 

Таблица 21: Въздействие на факторите температура и 
натоварване върху способността на сушени лук и чесън да абсорбират Pb 

Проба Темпера
тура 

p 

f Натов
арван

е 

p 

f Темпера
тура/ 

натовар
ване 

p 

f R2 

Лук зелен < 0.005 11135.93 < 0.005 614.255 < 0.005 40.152 0.992 

Лук бял < 0.005 149.430 < 0.005 1427.696 < 0.005 8.571 0.978 

Чесън зелен < 0.005 24863.18 < 0.005 35.848 < 0.005 5.026 0.999 

Чесън бял < 0.005 3425.482 < 0.005 72.827 0.09 3.006 0.990 

Жълта люспа < 0.005 19897.29 < 0.005 1229.495 < 0.005 28.898 0.998 

Червена люспа < 0.005 1992.012 < 0.005 112.917 0.798 0.067 0.983 

Чесън луковици < 0.005 20190.79 < 0.005 336.547 0.776 0.082 0.997 

При всички изследвани проби и всички изследвани показатели, 
индивидуалните фактори показват статистически значима разлика в 
стойностите си (p<0.05), от което следва извода, че факторите 
температура и натоварване въздействат в измерима степен върху 
съдържанието на биологично активни вещества, както и върху 
стойностите на антиоксидатната активност измерена по методите 
влизащи в обхвата на настоящото изследване. Резултатите показват 
много добро съвпадение с математическия модел (R2>0.9). 

От данните за средните стойности на зависимата променлива се 
вижда, че въздействието на факторите температура и натоварване, е в 
посока на намаляване загубите на антиоксидантна активност, биологично 
активни вещества и способност за абсорбция на токсични метали, при 
повишаване на температурата и при намаляване на натоварването. 
Причините за тези тенденции са в оптимизиране на процеса на сушене, 
при което с увеличаване на температурата (в изследвания диапазон) и с 
намаляване на натоварването, се съкращава времето, през което 
въздействат факторите (достъп до кислород и висока температура), 
разрушаващи компонентите с антиоксидантна активност. 

Делът на взаимодействие на отделните фактори е изследван 
посредством сумата от квадратите (тип три), представена като процентно 
съотношение. От анализ на резултатите следва, че при сушенето се 
наблюдава процес на деградация на антиоксидантите под въздействие на 
кислорода от въздуха, ускорен от повишената температура. Ефектът на 
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температурата действа в две посоки. От една страна повишената 
температура ускорява деградацията на антиоксидантите, посредством 
ускоряване на реакцията им с кислорода от въздуха, от друга ускорява 
процеса на сушене и съкращава времето на обработка, през което 
последните деградират. Ефектът от натоварването действа в посока 
улесняване достъпа до кислород, реагиращ с антиоксидантите в пробите, 
но едновременно с това се улеснява и процеса на отвеждане на вода, а 
следователно се съкращава процеса на сушене и намалява времето през 
което кислорода от околния въздух окислява антиоксидантите. Данните 
от изследването показват, че ефекта на съкращаване на процеса, 
превъзхожда значително ефекта на ускоряване процесите на деградиране 
на антиоксидантите. Съдържанието на антиоксиданти, антиоксидантната 
активност, способността за поглъщане на преходни метали с 
прооксидантни свойства и токсични метали, еднозначно е по-високо във 
всички проби, сушени при по-висока температура и във всички проби 
сушени при по-малко натоварване на лесите. В условията на 
експеримента не е достигнат прагът, при който разрушаването на 
антиоксидантите в следствие повишаването на температурата, започва да 
превъзхожда ефекта от съкращаване на процеса.  

По време на сушене на лукови зеленчуци в изследвания 
температурен диапазон се наблюдава бърза деградация на 
антиоксидантите от типа на полифенолите, докато сяра съдържащите 
тиосулфинати претърпяват малки промени. Наличието на два различни 
типа антиоксиданти, деградиращи с различна скорост в изследвания 
температурен диапазон и съдържащи се в различни количества в 
различните изследвани проби, са предпоставка за разлики в поведението 
на антиоксидантната активност при сушене и различния дял, който имат 
факторите температура и натоварване върху процесите на деградация на 
антиоксидантите. При повечето проби факторът температура има по-
значимо въздействие върху аспектите на антиоксидантната активност и 
съдържанието на биологично активни вещества, от факторът 
натоварване. Ако се сумира делът на взаимодействието при всички седем 
типа образци, при повечето използвани аналитични методи, факторът 
температура има преобладаващо значение.  

При методите за определяне съдържанието на биологично 
активни вещества (флавоноиди, антоциани и полифеноли) и методите за 
определяне на антиоксидантната активност (радикалоулавяща и 
хелатираща способности, както и способност за инхибиране на 
липидната оксидация), факторът температура се движи в границите 
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между 57 и 67%, а факторът натоварване между 27 и 35%. 
Взаимодействието между двата фактора и случайните фактори заемат 
малък дял сумарно между 2 и 6% за взаимодействие между температура 
и натоварване и между 1.2 и 3% за случайните фактори.  

При способността за абсорбция на токсични метали се 
наблюдават различни зависимости при трите различни метала. При 
абсорбцията на арсен основен е делът на натоварването (59%), а 
температурата има по-малък дял (35%). Абсорбцията на кадмий заема 
междинна позиция със стойности подобни на тези за антиоксиднатната 
активност и съдържанието на биологично активни вещества (61% дял на 
температурата и 35% дял на натоварването). При абсорбцията на олово 
делът на въздействие на фактора температура отново е по-висок, но този 
път е 84%, докато натоварването има значително по-нисък дял (15%). 
Взаимодействието между факторите, както и другите фактори имат още 
по-малък дял отколкото при антиоксиднатната активност и съдържанието 
на биологично активни вещества. Тези изводи потвърждават направените 
в точка 2 за наличие на зависимости, свързващи антиоксидантната 
активност със съдържанието на изследваните биологично активни 
вещества, но по-слабите зависимости между съдържанието на 
биологично активни вещества и способността за абсорбция на токсични 
метали. Ако се разгледат самите стойности на абсорбцията и се сумират 
резултатите за абсорбция на арсен, кадмий и олово, се вижда, че 
афинитета на изследваните образци към съответните токсични метали 
расте в реда As<Cd<Pb. В същия ред се увеличава относителния дял на 
температурата, като фактор върху процеса по време на технологичната 
преработка. Вероятно неразтворимите компоненти на изследваните 
образци лук и чесън, способни да абсорбират тежки метали, имат по-
голям афинитет към тежките метали с по-голям йонен радиус. Въз основа 
на различното поведение на абсорбцията на арсен, може да се 
предположи че абсорбцията се осъществява посредством два различни 
механизма, един който слабо зависи от температурата, но зависи от 
натоварването при сушене и който има по-висок афинитет към малките 
йони, или има еднакъв афинитет и към малките и леки йони и към йоните 
на тежките метали и втори механизъм, който е силно зависим от 
температурата и има афинитет към тежките метали (с голям йонен 
радиус). Геренте и съавтори при изследването си върху механизмите на 
абсорбция на токсични метали, изказват твърдение, че леките метали се 
абсорбират само по йонообменен механизъм, докато оловото 
едновременно по йонообемнен, посредством замяна на калциевите йони 
в пектиновите комплекси с двувалентните йони на преходни метали и 
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абсорбционен механизъм. Вероятно при нашето изследване наблюдаваме 
подобен ефект, при който с увеличаване на молекулната маса (съответно 
йонния радиус), все по-голяма роля започва да има абсорбцията на 
металите. Наблюдаваните от нас тенденции ни водят до извода, че 
процесите на йонен обмен в изследваните от проби зависят 
преимуществено от натоварването на сушилнята, а съответно от достъпа 
до кислород, докато процесите на физична абсорбция са силно зависими 
от температурата, като вероятно повишената температура активира 
неразтворимите пектинови съединения, така че да благоприятства 
способността им за абсорбция на тежки метали. От друга страна 
натоварването на сушилнята е свързано основно с дифузията на газове и 
вероятно натоварването е свързано с въздействие върху процесите на 
окисление на пектиновите вещества и деактивация на активните центрове 
за йонен обмен. 

3.3. Изследване влиянието на термопомпено и класическо 
конвективно сушене върху биоактивните свойства на 
лукови зеленчуци 

На фигури 9 и 10 са представени графично съотношенията между 
съдържанието на полифеноли и флавоноиди в изследваните проби. 

 От фигурите се вижда, че в повечето случаи разликата между 
термопомпеното и класическото конвективно сушене не е голяма, като 
при повечето изследвани образци вторият начин на сушене води до по-
малка степен на деградация на полифенолите, флавоноидите и 
антоцианите. Подобна тенденция, показваща предимство на 
темопопомпеното сушене, се наблюдава и при сравняването на 
резултатите за антиоксидантната активност.  

 

Фигура 9: Съотношение между остатъчното съдържание на 
полифеноли след технологична преработка 



 

28 

 

Фигура 10: Съотношение на остатъчното съдържание на 
флавоноиди след технологична преработка 

По-доброто запазване на биологично активните вещества и на 
антиоксидантната активност, се обяснява от динамиката в процеса на 
сушене. На фигури 11÷17 са представени графично зависимостите на 
изменение масата на пробите като функция на времето, при постоянна 
температура 45°С. 

 

Фигура 11: Експериментални криви на класическо конвективно и 
термопомпено сушене на лук свеж подземна фракция 
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Фигура 12: Експериментални криви на класическо конвективно и 
термопомпено сушене на лук свеж листна фракция 

 

 

Фигура 13: Експериментални криви на класическо конвективно и 
термопомпено сушене на чесън свеж подземна фракция 
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Фигура 14: Експериментални криви на класическо конвективно и 
термопомпено сушене на чесън свеж листна фракция 

 

 

Фигура 15: Експериментални криви на класическо конвективно и 
термопомпено сушене на лук зрял жълта обвивка 
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Фигура 16: Експериментални криви на класическо конвективно и 
термопомпено сушене на лук зрял червена обвивка 

 

 

 

Фигура 17: Експериментални криви на класическо конвективно и 
термопомпено сушене на чесън зрял 
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При образците свежи лук и чесън се наблюдава по-бърза загуба на 
влага в началната фаза при термопомпеното сушене. При образците зрял 
лук отново се наблюдава разлика, макар и в по-малка степен. 
Повишената ефективност на термопомпеното сушене, се обяснява 
посредством разликите в принципите на двата метода. Класическото 
конвективно сушене използва въздух от околната среда, който се загрява, 
обтича през суровината и отработения въздух се отвежда. Основава се на 
принципа на понижаване на относителната влажност на постъпващия за 
сушене въздух, посредством повишаване на температурата му. При 
термопомпеното сушене, използвания за сушене въздух циркулира в 
затворен контур, включващ топла зона, в която протича сушенето и 
студена зона, при преминаването през която съдържащата се във въздуха 
влага кондензира и се отделя от системата. По този начин, при една и 
съща работна температура,  се постига по-ниска относителна влажност на 
използвания като сушилен агент въздух и се намалява потенциалното 
контаминиране от околната среда.  

По-малките разлики между двата начина на сушене, отчетени при 
образците зрял лук и чесън, се дължат на структурата на суровината. 
Образците свеж лук и чесън се състоят предимно от късове са с формата 
на кухи цилиндри с диаметър между 0.3 и 1 cm при листната фракция на 
свежия лук и приблизително с формата на правоъгълници с ширина 
между 0.5 и 1.5 cm при листната фракция на свежия чесън. Образците 
зрял лук и чесън се състоят от резени с дебелина 0.5 cm, които след 
нарязване са разделени на кръгове по люспата с диаметър между 3 и 10 
cm, дебелина между 0.3 и 0.5 cm и височина 0.5 cm.  Луковиците зрял 
чесън се състоят от парчета с дебелина 0.5 cm. По-малката площ на 
изпарение и малката разлика между двата начина на сушене, показва че 
при сушенето на зрял лук и чесън фактора, определящ интензивността на 
влагоотделянето е транспорта на водата от вътрешността на пробата към 
повърхността, където тя се изпарява, който фактор е постоянен и не 
зависи от относителната влажност на сушилния агент (въздух). Обратно 
при листната фракция съществува голяма площ на изпарение и там етапа 
на дифузия на водата не е определящ фактор. При сушенето на тези 
образци, намалената относителна влажност на сушилния агент при 
термопомпеното сушене оказва забележимо влияние. Образците свежи 
лук и чесън подземна фракция, заемат междинно положение между 
листата и луковиците. При тях голяма част от пробата е под формата на 
нарязани цилиндри, но част от образците по естествен път се разделят на 
слоеве. От фигури 11 и 13 се установява, че образците подземна фракция 
се сушат по-бързо от образците зрял лук, но по-бавно от образците листа.  
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На фигури 9 и 10 се вижда, че въпреки по-малката разлика в 
продължителността на сушене от колкото при листната фракция, 
термопомпеното сушене е по-ефективно при запазване биологично 
активните вещества и антиоксидантната активност на зрели лук и чесън. 
Този ефект води до извода, че времетраенето на процеса на сушене, не е 
единствения фактор, на който се дължи по-доброто представяне на 
термопомпеното сушене. Използването на циркулиращ в затворен кръг 
въздух при термопомпеното сушене, води и до по-малки външни 
замърсявания. Вероятно намалената контаминация, особено с 
микроскопични частици преходни метали от конструкцията на 
сушилните, също биха имали въздействие върху запазването на 
биологично активните вещства в сушените лукови зеленчуци. 

4. Оценка взаимовръзка между съдържанието на 
биологично активни компоненти на луковите 
зеленчуци и тяхната антиоксидантна активност 

4.1. Съдържание на селен 
Както е разяснено в литературния обзор, селенът като елемент не 

притежава антиоксидантна активност. Въздействието му е косвено върху 
биохимичните системи в организма на консуматора. Но някои селенови 
съединения биха могли да притежават и директна антиоксидантна 
активност. Зависимостта между съдържанието на селен и 
антиоксидантната активност, измерена по различни механизми е 
изследвана чрез методите на регресионния анализ. Използвана е скалата, 
описваща зависимост с корелационен коефициент r>0.8, или r<-0.8 
(R2>0.64) като висока корелация, тази с корелационен коефициент r<0.5, 
или r>-0.5 (R2<0.25) като слаба корелация, а тези с коефициенти на 
корелация и детерминация между описаните стойности като зависимости 
с умерена корелация между изследваните параметри.  

 

Фигура 18: Зависимост между съдържанието на селен и 
хелатиращата активност 
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Фигура 19: Зависимост между съдържанието на селен и 
способността за инхибиране на липидна оксидация 

В биологичните системи селенът се съдържа под формата както 
на неорганичен селен, така и на органични селенови съединения, най-
често под формата на селенови аналози на сярaсъдържащите 
аминокиселини. Тези аминокиселини и пептидите, които ги съдържат, са 
добре известни с антиоксидантната си активност. На първо място 
глутатионът е субстрат при голям брой от окислително редукционните 
процеси в клетките. Също така глутатионът проявява силни хелатиращи 
свойства. Вероятно слабата положителна корелация, между стойностите 
на антиоксидантната активност и съдържанието на селен, е свързана със 
съдържанието на селенови аналози на сяра съдържащите аминокиселини 
в изследваните образци. 

Изследването на зависимостта между съдържанието на селен и 
способността за абсорбция на токсични метали, показва умерена 
положителна корелация с корелационен коефициент r=0.56 в първия 
случай и r=0.6 във втория. За разлика от тези два метала обаче, 
корелацията с абсорбцията на олово е слаба (r=0.19). 

 

Фигура 20: Зависимост между съдържанието на селен и 
способността за абсорбция на кадмий 
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Съдържанието на селен в изследваните образци е прекалено 
ниско, за да се обясни наблюдавания ефект с абсорбция на метални йони 
от селенопротеини. Вероятно съдържанието на селен в пробите корелира 
с друг параметър, извън групата на изследваните в настоящото 
проучване. Този параметър е свързан с присъствие в изследваните проби 
на неразтворими в условията на експеримента сяра съдържащи протеини, 
чието съдържание би могло да корелира със съдържанието на селен, 
поради неселективното заместване на метионина със селенометионин. 

4.2. Съдържание на флавоноиди 

При изследване на връзката между съдържание на флавоноиди и 
антиоксидантната активност, не е възможно да бъде изведена единна 
зависимост. При изследване на резултатите се наблюдава добре изразено 
групиране на образците в компактни групи, които показват различно 
поведение: 

Група 1 (листна фракция) се състои от образците сушен пресен 
лук и чесън листна фракция.  

Група 2 (подземна фракция) се състои от образците зрял лук и 
чесън, както и образците сушен пресен лук и чесън подземна фракция. 

Данните за антиоксидантната активност на образците от група 1 
показват висока корелация между съдържанието на флавоноиди и 
различните аспекти на антиоксидантната активност. 

 

Фигура 21: Зависимост между съдържанието на флавоноиди и 
радикалоулавящата способност в листната фракция 
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Фигура 22: Зависимост между съдържанието на флавоноиди и 
хелатиращата способност в листната фракция 

 

Фигура 23: Зависимост между съдържанието на флавоноиди и 
способността за инхибиране на липидната оксидация в листната фракция 

Тези зависимости показват забележима връзка между 
съдържанието на флавоноиди и антиоксидантната активност, от което 
следва, че флавоноидите са едни от основните компоненти, отговорни за 
антиоксиаднтната активност на тази група. 

При изследване зависимостта между съдържанието на 
флавоноиди и способността за абсорбция на тежки метали се наблюдава 
умерена корелация между съдържанието им и абсорбцията на арсен, 
кадмий и олово, като коефициентите на корелация и детерминация 
намаляват в реда кадмий, арсен, олово. 
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Фигура 24: Зависимост между съдържанието на флавоноиди и 
абсорбцията на кадмий в листната фракция 
 

Наблюдаваната зависимост вероятно се дължи на косвени 
фактори  от типа на хелатни комплекси на тежките метали, абсорбирани 
по физически механизъм върху високомолекулни абсорбенти, 
изграждащи структурата на растенията. Тези хелатни комплекси между 
флавоноидни молекули и йоните на тежките метали, поради по-голямата 
си молекулна маса и обем, както и поради възможността за 
междумолекулни взаимодействия, вероятно се абсорбират по-лесно от 
колкото хидратираните йони на тежките метали, което би обяснило 
наблюдаваните умерени зависимости. 

Образците зрял лук, както и бялата подземна фракция на свежите 
лук и чесън, се открояват в отделна група, която проявява висока 
антиоксидантна активност при ниски съдържания на флавоноиди. За 
разлика от листната фракция, при тази група зависимостта е по-слаба.  

 
 

Фигура 25: Зависимост между съдържанието на флавоноиди и 
хелатиращата способност в подземната фракция 
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Фигура 26: Зависимост между съдържанието на флавоноиди и 
способността за инхибиране на липидна оксидация в подземната фракция 
 

На графиките се вижда, че комплексния метод за определяне на 
антиоксидантната активност посредством измерване способността за 
инхибиране на липидна оксидация, корелира умерено до високо със 
съдържанието на флавоноиди (r=0.78). Хелатиращата активност корелира 
умерено (r=0.71), а радикалоулавящата активност умерено до слабо 
(r=0.52).  

Изследването на способността за абсорбция на тежки метали  
показва наличие на умерена корелация между абсорбцията на кадмий и 
съдържанието на флавоноиди (r=0.61) и слаба корелация между 
абсорбцията на олово и арсен със съдържанието на флавоноиди (r=0.03, 
r=0.27). 

 
Фигура 27: Зависимост между съдържанието на флавоноиди и 

абсорбцията на кадмий в подземната фракция 
 

4.3. Съдържание на антоциани 
При изследване взаимовръзката между съдържанието на антоциани и 
антиоксидантната активност в изследваните образци зрял лук червена 
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люспа, се наблюдава по-висока корелация между радикалоулавящата 
способност и съдържанието на антоциани, отколкото със съдържанието 
на флавоноиди.  

 
Фигура 28: Зависимост на радикалоулавящата способност от 
съдържанието на антоциани 

Данните от комплексния метод, измерващ способността за 
инхибиране на липидната оксидация, също показват забележимо по-
ниски стойности на корелационния коефициент, от тези на отделните 
аспекти на антиоксидантната активност: радикалоулавяща и хелатираща 
способности. Гореописаните разлики в поведението на антоциани и 
флавоноиди се потвърждават от умерената корелация между 
съдържанието на антоциани и флавоноиди (r=0.6), което вероятно се 
дължи на различна стабилност на антоцианите и флавоноидите в 
условията на експеримента.   

 
Фигура 29: Зависимост между съдържанието на антоциани и 

съдържанието на флавоноиди 
 При разглеждане на данните за абсорбция на тежки метали, също 
се виждат резултати, различаващи се с тези от взаимодействието между 
параметрите абсорбция на тежки метали и съдържанието на флавоноиди.  
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Фигура 30: Зависимост на абсорбцията на олово от съдържанието 

на антоциани 
Наблюдава се умерена корелация между съдържанието на 

антоциани и способността за абсорбция на тежки метали с корелационни 
коефициенти r= -0.67, -0.56 и -0.75 съответно за корелации с абсорбцията 
на As, Cd и Pb. Отрицателните стойности показват тенденция за 
намаляване на абсорбцията на тежки метали с увеличение съдържанието 
на антоциани в изследвания образец. 

 
4.4. Съдържание на полифеноли 
При настоящото изследване се наблюдава значителна корелация 

(r>0.9) между съдържанието на флавоноиди, определени по селективен 
метод, които съставят основния дял фенолни съединение в лука и чесъна 
и резултатите, получени по методът на Фолин-Чиколте.  

 
Фигура 31: Зависимост между съдържанието на флавоноиди и 

полифеноли за образци от листната фракция 
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Фигура 32: Зависимост между съдържанието на флавоноиди и 

полифеноли за образци от подземната фракция 
При изследване зависимостта между съдържанието на общи 

полифеноли, и данните за антиоксидантна активност на листната 
фракция, се наблюдава висока корелация с коефициенти на корелация 
r=0.94 за зависимостта с радикалоулавящата активност, r=0.97 за 
зависимостта с хелатиращата способност и r=0.97 за зависимостта между 
способността за инхибиране на липидна оксидация и съдържанието на 
полифеноли. 

 
Фигура 33: Зависимост между съдържанието на полифеноли и 

радиклалоулавящата активност на образците листна фракция 
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Фигура 34: Зависимост между съдържанието на полифеноли и 

способността за инхибиране на липидна оксидация на листната фракция 
Наблюдаваните зависимости са подобни на тези, описани в точка 

4.2, но регресионните зависимости показват още по-високи коефициенти 
на корелация, отколкото тези между съдържанието на флавоноиди и 
антиоксидантната активност. Вероятно наблюдаваните зависимости се 
дължат на относително висок дял на полифеноли, представляващи 
основен тип биологично активни вещества с антиоксидантна функция в 
изследваната група образци, както и на известна чувствителност на 
метода към нефенолни антиоксиданти.  
При изследване зависимостта между съдържанието на полифеноли и 
данните за абсорбция на тежки метали се наблюдава умерена корелация 
между съдържанието на полифеноли и абсорбцията на арсен и кадмий 
(фигура 35) и слаба за олово с корелациони коефициенти съответно r= 
0.52, 0.70 и 0.38 

 
Фигура 35: Зависимост между съдържанието на полифеноли и 

абсорбцията на кадмий от образците листна фракция 
При изследване зависимостта между резултатите от метода на 

Фолин-Чиколте и данните за антиоксидантна активност в подземната 
фракция, се наблюдават по-различни тенденции. Данните за 
радикалоулавящата активност показват умерена към слаба корелация със 
съдържанието на полифеноли с r=0.26, докато данните за хелатиращата 
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способност показва висока корелация с r=0.8 (фигура 36), а комплексния 
метод за определяне способността за инхибиране на липидната 
оксидация показва умерена корелация с r=0.68. 

 
Фигура 36: Зависимост между съдържание на полифеноли и 

хелатиращата способност на подземната фракция 
Тези разлики вероятно се дължат на значителния дял на 

нефенолни антиоксиданти в изследваните образци, към които методът на 
Фолин-Чиколте е относително по-слабо чувствителен. Данните за 
способността за инхибиране на липидната оксидация, показват междинни 
стойности между тези на радикалоулавящата и хелатиращата активности, 
което би могло да се дължи на комплексния характер на метода, върху 
който въздействат както радикалоулавящи антиоксиданти, така и 
хелатори.  
При изследване зависимостта между резултатите от метода на Фолин-
Чиколте и данните за абсорбция на тежки метали се наблюдава умерена 
корелация с абсорбцията на кадмий (фигура 37), слаба с абсорбцията на 
арсен и незначителна с абсорбцията на олово с корелациони коефициенти 
съответно r= 0.38, 0.65 и 0.1. 

 
Фигура 37: Зависимост между съдържанието на полифеноли и 

абсорбцията на кадмий от подземната фракция 
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ИЗВОДИ 
 
1. При съхранение в охладено състояние на пресни лук и чесън, 
както и на луковици зрял лук, съдържанието на биологично активни 
вещества се понижава с увеличаване продължителността на съхранение. 
Най-силно изразено е понижението в съдържанието на антоциани при 
зрелия лук с червена обвивка. Като следствие на това понижение се 
понижава и антиоксидантната активност на екстракта от нарязания 
зеленчук.  
2. Начинът на нарязване и по-конкретно площта на разреза се 
отразява забележимо на процесите в нарязания лук. С минимизиране 
площта на разреза се понижава скоростта на деградация на клетките и 
следователно се отразява благоприятно върху запазване биологичната 
стойност на зеленчуците по време на съхранение.  
3. По време на сушене съдържанието на флавоноиди и антоциани 
деградира в по-малка степен от антиоксидантната активност като цяло.  
4. В изследвания температурен диапазон, ускоряването на процеса 
на сушене под действие на повишената температура има по-голям ефект 
от ускоряване деградацията на антиоксидантите в следствие повишената 
температура.  
5. В изследвания диапазон на натоварване, пониженото натоварване 
на лесите води до благоприятстване процеса на сушене и намаляване 
загубите на антиоксиданти.  
6.  Усреднено ефекта от повишаване на температурата е по-голям от 
този на понижаване на натоварването на лесите при сушене.  
7. Изследваните лукови зеленчуци абсорбират по-ефективно олово, 
от колкото арсен или кадмий. Способността за абсорбция нараства с 
увеличаване на йонния радиус, поради поява на втори механизъм на 
абсорбция, който не се наблюдава при леките метални йони. 
8. Йонообменния механизъм на абсорбция е зависим 
преимуществено от натоварването на лесите.  
9. Физичния механизъм на абсорбция е зависим преимуществено от 
температурата на сушене.  
10. При термопомпеното сушене се достигат по-ниски стойности на 
равновесна влажност в изсушения продукт, а времето за достигането на 
равновесните стойности е съкратено в сравнение с класическото сушене с 
използване на загрят въздух от околната среда.   
11. По-бързо протичащия процес на сушене, както и затруднената 
контаминация в термопомпената сушилня, позволява запазване в по-
голяма степен на биологично активните вещества и антиоксидантниата 
активност на сушените зеленчуци.  
12. Между съдържанието на селен в изследваните проби и 
параметрите на сушене при температури до 60°С не се установява 
зависимост. 
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13. Изследваните образци лук и чесън се групират в две различими 
групи по отношение на корелацията между съдържанието на биологично 
активни компоненти и стойностите на антиоксидантната активност, 
оценена по различни методи. Различимите групи включват листна 
фракция от пресни лук и чесън и подземна фракция от пресни лук и 
чесън, както и зрял лук и чесън.   
14. Фенолните съединения и по-специално флавоноидите са 
отговорни за преобладаващия дял от антиоксидантната активност на 
листната фракция.  
15. Значителна част от антиоксидантната активност на подземната 
фракция, се дължи на нефенолни антиоксиданти.  
16. Антоцианите в зрелия лук с червена обвивка са свързани в 
отрицателна зависимост със способността за абсорбция на тежки метали. 
С повишаване на съдържанието им, способността за абсорбция на тежки 
метали намалява. 
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ПРИНОСИ  
 
Научни и научно-приложни приноси: 
1. Разширена е областта на познанието относно взаимовръзката 
между съдържанието на биологично активни вещества и 
антиоксидантната активност в сушени лукови зеленчуци.  
2. Разширена е областта на познанието относно взаимовръзката 
между способността за абсорбция на токсични метали от лукови 
зеленчуци и съдържанието на биологично активни вещества.  
3. Разширена е областта на познанието относно промените в 
съдържанието на биологично активни вещества и антиоксидантната 
активност на лукови зеленчуци по време на технологична преработка, 
изразяваща се в съхранение в охладено състояние и класическо 
конвективно и термопомпено сушене.  
4. Разширена е областта на познанието относно промените в 
способността на лукови зеленчуци да абсорбират токсични метали при 
технологична преработка.  
 
Приложни приноси: 
1. Валидиран е HG-ICP-AES метод за определяне съдържанието на 
селен в храни. 
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