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ABSTRACT 
The chemical composition of extract from the flowers with bracts of linden (Tilia 

tomentosa Moench.) by extraction with freon 134a was analyzed using GC and GC/MS. 32 
compounds (82,97 %) were identified and the main were phenylethylalcohol (24,74 %), 
phenylethyl benzoat (5,65 %), nonadecane (10,83 %), heneicosanе (9,06 %) and tricosane (8,04 
%).  The chemical composition was comprised with the extract, obtained by extraction with 
petrolatum ether and from 16 identified compounds the main were 5-methyl-3-hexanol (28,39 
%), 5-methoxy-2-pentanone (11,29 %), acetone (10,39 %), 2-methyl-3-pentanol (9,90 %), 3-
methyl-2-pentanol (4,70 %) and 2-methyl-2-pentanol (3,24 %). The extracts were 
antimicrobially inactive against the investigated Gram-positive and Gram-negative bacteria and 
the yeasts.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Липата (Tilia sp.) е многогодишно дърво от сем. Tiliaceae, което се среща по паркове и 

градини в много страни на света. В Европа има около 35 вида липа, но най-често 
разпространени се следните четири: едролистна (широколистна или холандска) липа (Tilia 
grandiflora Ehrh. = T. platyphylla Scop. = T. macrophylla Vent.); дребнолистна (сърцевидна или 
дива) липа (Tilia europea L. = T. cordata Mill. = T. parviflora  Ehrh. = T. sylvestris  Desf. = T. 
ulmifolia  Scop.); сребролистна (бяла или унгарска) липа (Tilia tomentosa  Moench. = T. 
argentea Desf. еx D.C. = T. alba L.) и Tilia intermedia  D.C. = T. vulgaris  Hayne [15].  

В нашата страна, обаче, из гористите и каменливи склонове, в предпланинския и пла-
нинския долен пояс, основно се срещат едролистна (T. рlatyphylla Scop.) и дребнолистна липа 
(T. сordata Mill.). В парковете и градините, като декоративно дърво, повече е разпространена 
сребролистната липа (T. tomentosa  Moench) [2].  

Липовият цвят намира приложение в народната медицина, под формата на отвари и 
запарки, при възпаления на горните дихателни пътища, което се дължи на съдържащите се 
етерично масло, флавоноиди, сапонини, дъбилни и др. вещества [2, 4, 6, 7]. 
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Количеството на етерично масло в цветовете е до 0,06 %, като съставът му зависи от 
различни фактори – биологични, почвено-климатични и технологични. Например, маслото, 
получено чрез водна дестилация от цветовете и прицветниците на сребролистна липа, 
отглеждана в Турция, е богато на естери, съответно 34,8 % и 27 % [19]. Етеричното масло, 
получено от същия вид, отглеждан в Гърция, съдържа основно въглеводороди (32,3 %) с 
основен представител tricosane (21,5 %) и терпеновите кислородсъдържащи linalool (13,1 %) 
и haxahydrofarnesyl acetone 17,7 %) [14]. 

Освен етерично масло от цветовете на сребролистната липа, чрез екстракция с петролев 
етер, е получен и конкрет (добив 0,32 %), но не са посочени технологичните условията и със-
тава  му [13]. 

Алтернативни екстрагенти, на използваните в етеричномаслената промишленост летли-
ви (полярни и неполярни) разтворители, са втечнените газове (бутан, пропан, СО2 и фреони). 
Установено е, че при екстракция на една и съща суровина фреоните са по-селективни, докато 
свръхкритичният СО2 е тотален разтворител [5]. 

В предишно наше съобщение [9] е получен ароматичен продукт чрез екстракция с СО2 
(добив 1,0 %), в който са идентифицирани 36 компонента с основни benzaldehyde (14,20 %), 
phenylethylalcohol (9,78 %), 2-methylpropenenal (7,11 %), n-hexanal (4,81 %), trans-pentenal 
(4,26 %) ethylalcohol (3,87 %) и nonanal (3,23 %). Химичният състав на получения екстракт е 
различен от данните на Vidal и Richard [20], които преработват цвят от дребнолистна липа с 
СО2, като основния от идентифицираните 14 компонента е dibutilphtalate (11,8 %). 

Няма данни за преработка на цвят от сребролистна липа чрез екстракция с фреон, което 
е и цел на настоящото изследване. 

 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Изследвани са цветове с прицветници от сребролистна липа (Тilia tomentosa Moench.), 

брани през м. юни на 2008 г. в района на град Пловдив. Идентификацията на вида на 
растението е по морфологични белези [3]. Преработваната суровина е с влажност 68 %, 
определена чрез ацеотропна дестилация [8]. 

Получаван на екстрактите:  Екстракцията с фреон 134 а е проведена в лабораторни 
условия [9], при следните технологични параметри: обем на екстрактора 1 dm3, налягане в 
апарата 0,5 MPa; температура на процеса 15 °С; продължителност 180 min. За сравнение е 
получен и конкрет, чрез екстракцията с петролев етер в лабораторни условия [8], при следни-
те технологични параметри: статичен, периодичен процес; двукратна обработката с чист 
разтворител при продължителност на всяко накисване 1 h; стайна температура; съотношение 
суровина :  разтворител = 1:10. Получените мисцели са обезводнени с безводен натриев сул-
фат, след което са филтрувани през нагънат книжен филтър. Изпаряването на разтворителя е 
под вакуум на ротационен-вакуум апарат. Изборът на технологични параметри, и при двете 
екстракции, е по предварителни наши непубликувани данни. Добивите на екстракт са изчис-
лени спрямо абс. сухо вещество. 

Химичен състав на екстрактите: За GC анализа е използван апарат Agilent 7890A с 
пламъчно-йонизационен детектор; колона HP-INNOWax Polyethylene Glycol (60 mx0,25 mm; 
филм 0,25 μm); температурни условия: 70 ° - 10 min, 70-240 °C - 5 °C/min, 240 °C – 5 min; 240-
250 °C - 10 °C/min, 250 °C – 15 min; газ носител хелий, 1 cm3/min постоянна скорост; инжек-
тор: split, 250 °C, split съотношение 50 : 1.  

За MS/GC анализа е използван апарат Agilent 5975 C, газ носител хелий, колона и тем-
пературни условия както при GC анализа; детектори: FID, 280 °C, MSD, 280 °C transfer line. 

Антимикробната активност на екстрактите: Изследвани са микроорганизми, които 
се срещат най-често по козметични продукти: Gram-положителни бактерии - Bacillus cereus 
ATCC 11778, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis; 
Gram-отрицателни бактерии - Citrobacter diversus, Escherichia coli ATCC 8739, Pseudomonas 
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aeruginosa, Pseudomonas fluorescens и Pseudomonas putida, дрожди - Candida albicans и 
Candida tropicalis. Всички щамове са депозирани в културалната колекция на катедра 
„Биохимия и микробиология” на ПУ „П.Хилендарски”. 

Антимикробната активност на екстрактите е изследвана чрез дисковия агар дифузионен 
метод и метода на серийните разреждания. Посевната култура от изследаните бактерии и 
дрожди е получена съгласно процедурата описана от  Gochev et al. [11]. Дисковият агар 
дифузионен тест е проведен по метода описан от Jirovetz et al. [13], в съответствие с 
препоръките на National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) [16]. Методът 
на серийните разреждания е проведен съгласно метода описан от Gochev et al. [12], в 
съответствие с препоръките на NCCLS [17, 18].  

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ. 
При стайна температура екстрактът, получен с фреон 134а (добив 0,13 %), представлява 

течност с жълт цвят, с характерния за суровината мирис. Конкретът (добив 1,13 %) е 
вискозна маса със зеленикаво-жълт цвят и специфичен мирис. Разликата във външния вид на 
двата екстракта и техния добив се обяснява с вида на разтворителя и използваните техноло-
гични параметри. По добив и външен вид конкрета се доближава до екстракта с СО2 [9], кое-
то потвърждава литературните данни за разликата в селективността и при разтворители 
втечнени газове. Химичният състав на екстракта с фреон 134 а, е представен на табл. 1.  
Идентифицирани са 32 компонента, което е 82,97 % от общия състав. Най-голямо е количест 

 
Таблица 1. Химичен състав на екстракт с фреон 134а от цвят с прицветници на 

сребролистна липа (Tilia tomentosa Moench.). 

№ Компонент % № Компонент % 
1 α-Pinene 0,13 17 Nonadecane 10,83 
2 β-Pinene 0,16 18 9-Nonadecene 1,60 
3 Sabinene 0,11 19 Phenyl ethyl alcohol 24,74 
4 δ- 3-Carene 0,15 20 Eicosane 1,62 
5 Limonene 0,27 21 Methyl eugenol 2,05 
6 γ-Terpinen 0,14 22 Heneicosane 9,06 
7 Trans-ocimene 0,12 23 Methyl p-anisate 0,10 
8 p-Cymene 0,24 24 Hexahydrofarnesyl acetone 0,80 
9 cis-3-Hexenol 0,53 25 Docosane 0,86 
10 β-Caryophyllene 1,07 26 Tricosane 8,04 
11 Heptadecane 0,80 27 9-Tricosene 0,39 
12 Farnesene 0,55 28 p-Methoxy phenylethyl alcohol 0,45 
13 Citronellol  3,16 29 Phytol 5,98 
14 Methyl salicylate 0,10 30 Benzyl benzoate 1,77 
15 Cuminaldehyde 0,63 31 Phenylethyl benzoate 5,65 
16 Benzyl alcohol 0,60 32 Phenylethyl salicylate 0,27 
                                        Общо, % 82,97 
Алифатни въглеводороди, % 33,59 
Алифатни кислородосъдържащи, % 1,35 
Монотерпенови въглеводороди, % 0,54 
Терпенови кислородсъдържащи, % 9,25 
Сескитерпенови въглеводороди, % 1,45 
Ароматни кислородсъдържащи, % 36,79 
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вото на ароматните кислородсъдържащи съставки (36,36 %) с основни представители - 
phenylethylalcohol (24,74 %) и phenylethyl benzoat (5,65 %), следват алифатните 
въглеводороди (33,59 %) с основни представители - nonadecane (10,83 %), heneicosanе (9,06 
%) и tricosane (8,04 %). Разпределението на останалите идентифицирани компоненти по гру-
пи съединения е: терпенови кислородсъдържащи (9,25 %) с основен представител сitronellol 
(3,16 %), сескитерпенови въглеводороди (1,45 %), алифатни кислородосъдържащи (1,35 %) и 
монотерпенови въглеводороди (0,54 %). 

Химичният състав на конкрета е представен на табл. 2. Идентифицирани са 16 ком-
понента, което е 90,88 % от общия състав. Най-голямо е количеството на алифатните кисло-
родсъдържащи съставки (74,41 %) с основни представители - 5-methyl-3-hexanol (28,39 %), 5-
methoxy-2-pentanone (11,29 %), acetone (10,39 %), 2-methyl-3-pentanol (9,90 %), 3-methyl-2-
pentanol (4,70 %) и 2-methyl-2-pentanol (3,24 %). Разпределението на останалите идентифици-
рани компоненти по групи съединения е: ароматни кислородсъдържащи (13,81 %) и  циклич-
ни кислородосъдържащи (2,66 %). При съпоставка на данните за химичния състав се вижда, 
че в екстракта, получен с фреон 134а преобладават алифатните въглеводороди и ароматните 
кислородсъдържащи съставки, а в конкрета - алифатни и ароматни кислородсъдържащи ком-
поненти. Те са различават по химичен състав и от екстракта, получен с СО2 [9], което се дъл-
жи на селективността на разтворителите и на различните условия за получаването им. 

Двата ароматични продукта - екстрактът, получен чрез екстракция с фреон 134а и 
конкретът не показват антимикробна активност спрямо изследваните тест-микроорганизми. 
Това потвърждава данните от литература за екстракта, получен с СО2 [9].  
 

Таблица 2. Химичен състав на конкрет от цвят с прицветници на сребролистна липа 
 (Tilia tomentosa Moench.). 

№ Компонент % № Компонент % 
1 Acetone 10,39 9 3-Methyl cyclopentanol 0,77 
2 2-Butanone 2,74 10 Diacetone alcohol 1,27 
3 2-Methyl-2-pentanol 3,24 11 3-Hexen-1-ol 0,16 
4 2-Methyl-3-pentanol 9,90 12 5- Methyl-3-hexanol 28,39 
5 3- Methyl-2-pentanol 4,70 13 5-Methoxy-2-pentanone 11,29 
6 3-Hexanol 0,89 14 2,3-Dimethyl-3,4hexanediol benzaldehyde 13,29 
7 2-Hexanol 1,44 15 3,4-Dimethyl-2,5-furandione 0,18 
8 1-Methyl cyclopentanol 1,89 16 2-Phenyl ethyl alcohol 0,34 

                                     Общо, % 90,88 
Алифатни кислородосъдържащи, % 74,41 
Циклични кислородсъдържащи, % 2,66 
Ароматни кислородсъдържащи, %  13,81 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ароматичния продукт от цвят на сребролистна липа (Tilia cordata Mill.), получен чрез 

екстракция с фреон 134а, преобладават ароматни кислородсъдържащи компоненти (36,79 %) 
с основни представители phenylethylalcohol (24,74 %) и phenylethylbenzoat (5,65 %), и 
алифатни въглеводороди (33,59 %) с основни представители nonadecane (10,83 %), 
heneicosanе (9,06 %) и tricosane (8,04 %). Екстрактът не проявява антимикробна активност 
спрямо изследваните тест-микроорганизми. 
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	Получаван на екстрактите:  Екстракцията с фреон 134 а е проведена в лабораторни условия [9], при следните технологични параметри: обем на екстрактора 1 dm3, налягане в апарата 0,5 MPa; температура на процеса 15 °С; продължителност 180 min. За сравнение е получен и конкрет, чрез екстракцията с петролев етер в лабораторни условия [8], при следните технологични параметри: статичен, периодичен процес; двукратна обработката с чист разтворител при продължителност на всяко накисване 1 h; стайна температура; съотношение суровина :  разтворител = 1:10. Получените мисцели са обезводнени с безводен натриев сулфат, след което са филтрувани през нагънат книжен филтър. Изпаряването на разтворителя е под вакуум на ротационен-вакуум апарат. Изборът на технологични параметри, и при двете екстракции, е по предварителни наши непубликувани данни. Добивите на екстракт са изчислени спрямо абс. сухо вещество.

