
Промишлени технологии за извличане 
на биологично активни вещества от 
медицински и ароматни растения. 



Медицинските и ароматни растения са богат източник на 
биологично активни вещества, които служат за 

разработване на  

 Традиционни лекарства 

 Съвременни лекарства 

 Нутрацевтици 

 Добавки към храните  

 Функционални храни  

 Химични прекурсори за синтетични 

 лекарства. 

 

 Преди да бъдат използвани за тези цели те трябва да 
бъдат извлечени от растителната матрица 





Екстракция 

Парна 
дестилация 

Пресоване 

Хидро- 
дистилация 

Растителен 
материал 

Методи за извличне на биологично активни вещества от 
растителни суровини 



         

• Използва се за извличане на етерични масла; 

• Растителният материал е накиснат във вода; 

• Недостатък на метода е високата температура на третиране на 
растителния материал и дългото време на третиране. 

Система за хидродестилация 

http://pagesperso-orange.fr/guy.chaumeton 



         

• Използва се за извличане на масла от голям брой растителни 
суровини 

• Най-често се използват винтови преси; 

• Съществено предимство на метода е използването на ниска 
температура “студено пресоване”, което запазва биологично 
активните компоненти в маслата. 

http://www.abchansenafrica.co.za 

Пресоване 



         

• Използва се за извличане на етерични масла; 

• Материалът се поставя в стоманен екстрактор, през който 
преминава водна пара под налягане; 

• След охлаждане с вода етеричното масло се отделя. 

Система за парна дестилация 



 Екстракция   

 Екстракцията може да се дефинира като процес на 
третиране на  растителни и животински тъкани, или 
микроорганизми със селективни разтворители 
(екстрагенти), при което биологично активни вещества, 
намиращи се в тях се разтварят и отделят от инертната 
матрица (растителна, животинска, микробна). Екстракцията 
е процес на масов трансфер на един или повече целеви 
компоненти от една фаза в друга.  

 Продуктите, които се получават се наричат екстракти. В 
зависимост от използвания метод на екстракция 
екстрактите са с различна чистота и представляват 
сравнително сложни смеси от метаболити.  

 Получените екстракти след стандартизация  може да се 
използват за лечение като:  

 Тинктури; 

 Течни екстракти; 

 Да бъдат пречистени и вложени под определена доза в 
лекарствени продукти (таблетки, капсули, сиропи и др.)  



         • Цели на екстракцията 
• Висока чистота; 

• Висок добив; 

• Висока селективност и чистота на екстрактите; 

• Висока чувствителност. 

 

 На индустрилално ниво, добивът и чистотата 
са най-важни. 

 



В повечето случаи при екстракция на природни продукти, 
пробата е твърд материал, въпреки че понякога се екстрахират и 
течни проби. Използваните екстрагенти са най-често течности, но 
могат да бъдат газ или суперкритичен флуид. Изборът на флуид 
за екстракция зависи най-вече от химичната природа на 
веществата, които искаме да екстрахираме. 
 
 
 
 



Механизъм на екстракция 

1. Разтворителят се пренася до 
твърдата фаза и я омокря 

2. Разтворителят прониква в 
твърдата матрица чрез 
молекулна дифузия.  

3. Разтворимите вещества в 
пробата се десорбират от 
матрицата и се разтварят 
Разрушават се и химични 
връзки между разтворимите 
вещества и растителната 
матрица . 

4. Разтворът съдържащ целевите 
вещества достига 
повърхността на растителната 
проба. 

5. Разтворът съдържащ целевия 
метаболит се дифузира в 
целия обем. 

Екстракцията е процес на масов трансфер на 
един или повече целеви компоненти от 
една фаза в друга. 



Променливи параметри на екстракция 

• Времетраене;  

• Екстрагент;  

• pH на екстракция;  

• Температура на екстракция;  

• Размер на частиците; 

• Хидромодул (съотношение проба 
екстрагент).  

 



Изборът на метод за екстракция зависи от вида на матрицата 
(растителната суровина), и химичната природа на целевия 
метаболит, който искаме да извлечем от нея. Няма стандартен 
метод за екстракция на био-активни компоненти от природни 
продукти. Всеки метод има своите предимства и недостатъци.   

Критерии при избор на солвент за екстракция 

 Солватираща сила (селективност) – само активния целеви 
метаболит трябва да бъде екстрахиран от растителната 
матрица 

 Безопасност и ниска токсичност;  

 Температура на кипене - възможност за бързо и лесно 
изпаряване при ниска температура; 

 Да има консервиращ ефект; 

 Реактивоспособност - да не взаимодейства химически с 
целевите метаболити на екстракта. 

 



 

 Цена – екстрагентът трябва да е лесно достъпен и на ниска 
цена;  

 Налягане на парите – за да се предотврати загуба на солвент 
при работни условия; 

 Възстановяване – екстрагентът трябва да се отделя лесно от 
екстракта, за да се получи по-чист екстракт от една страна, и 
от друга да се използва отново за екстракция. 



Вода 

Предимства: 

• Най-евтиният и унверсален екстрагент; 

• Не е токсична; 

• Не е възпламенима; 

• Разтваря редица вещества като белтъци, вкл. ензими, 
въглехидрати, гликозиди, антоцианини и др.; 

 

Недостатъци: 

• Позволява развитие на микроорганизми, вкл. ферментация; 

• Може да доведе до хидролиза на целевите метаболити; 

• Изисква голямо количество топлина за концентриране и 
изпарение на екстрактите; 



Етилов алкохол 

Предимства: 

• Етиловият алкохол (етанол) е най-важният екстрагент за 
екстракция на растителни БАВ. Разтваря алкалоиди, гликозиди, 
багрила, но не извлича гуми, восъци, мазнинини и др.;  

• Прониква лесно през клетъчната мембрана и екстрахира по-
лесно вътреклетъчните метаболити; 

• Не позволява развитие на микроорганизми в екстрактите при 
концентрация над 20%; 

• Ниска токсичност в сравнение с други екстрагенти; 

• Изпарява се лесно, за което е нужно малко количество енергия. 

 

Недостатъци: 

• Цена; 

• Лесно запалим и летлив. 

 



Ацетон 

Предимства: 

• Разтваря голям брой вещества; 

• Разтваря както хидрофилни, така и липофилни съединения; 

• Разтваря много добре танини; 

• Не позволява развитие на микроорганизми; 

• Изпарява се лесно, за което е нужно малко количество енергия. 

 

Недостатъци: 

• Летлив и лесно запалим; 

• Токсичен. 



Хлороформ, етер, дихлорометанол 

Предимства: 

• Селективни екстрагенти за липофилни вещества 
– Хлороформ – терпеноиди и танини 

– Етер – мастни киселини, кумарини и др. 

– Дихлорометанол – високо селективен за терпеноиди 

• Изпаряват се лесно, за което е нужно малко количество енергия 

 

Недостатъци: 

• Летливи и лесно запалими; 

• Експлозивни; 

• Токсични. 



Основни стъпки при екстракция на биологично 
активни вещества от растения 

1. Редукция на размера (смилане); 

2. Екстракция; 

3. Филтрация; 

4. Концентрация; 

5. Сушене. 



1. Редукция на размера (смилане) 

Цел: 

•Да разруши целостта на растителните тъкани и структурата на 
клетките и да улесни достъпа на екстрагента до целевите 
метаболити. 

 

•При смилането се увеличава и контактната повърхност между 
екстрагента и растителната проба, което от своя страна увеличава 
масовия трансфер между двете фази. 



2. Екстракция 
 
Основните техники на екстракция могат да бъдат разделени 
на класически и съвременни  и включват: 

Класически техники: 

 Мацерация; 

 Инфузия, запарка; 

 Перколация; 

 Декоксия (Варене);  

 Продължителна гореща екстракция (Сокслет 
екстракция);  

 Водно-алкохолна екстракция чрез ферментация. 

Съвременни техники  

 Противотокова екстракция; 

 Микровълнова екстракция; 

 Ултразвукова екстракция; 

 Суперкритична екстракция. 



Мацерация 
 
При този процес целите или натрошени растения се слагат в 

затворен контейнер със съответния екстрагент и се 
оставят на стайна температура за период от поне 3 дни. 
За да се улесни екстракцията сместа се разбърква 
периодично. Методът е най-удачен за екстракция на 
термолабилни съединения. 

 
Мацерация с нагряване 
Модификация на метода, при който се извършва загряване 

при ниски или умерени температури, което 
интензифицира процеса на екстракция.  



Инфузия 
 
Инфузията е метод на екстракция, при който растителната 

суровина се залива със студена или кипяща вода за 
кратък период от време. При този вид екстракция се 
извличат най-лесно екстрахируемите компоненти. 
Широко използван метод в българската народна 
медицина и фитотерапия. Обикновено наземните части 
от растението се запарват за 15 мин., а корените за 45 
мин.  



Декоксия (Варене) 
 
Декоксията е процес на екстракция, при който растителната 

дрога се вари с вода при точно съотношение (най-често 
1:4 или 1:6), докато обемът на течната фаза се редуцира 
до 1/4 от първоначалния обем. 

Този вид екстраксия е подходящ за извличане на 
водоразтворими термостабилни съединения. 



Перколация 
 
Перколацията е продължителен процес на екстракция, при 

който екстрагентът преминава през стационарен слой от 
растителната суровина. Използва се най-често за 
приготвяне на тинктури. При този процес, наситнената 
суровина се омокря с предварително определения 
екстрагент и се оставя да престои за 4h. След това се 
добавя допълнително количество екстрагент, който 
образува слой над дрогата и сместа се оставя в 
затворения перколатор за 24 h. След това, перколаторът 
се отваря и се оставя течната фаза да се оттече бавно на 
капки. Прибавя се допълнително екстрагент до достигане 
на необходимия обем екстракт.  

 



 Схема на промишлен перколатор (капацитет 1 тон) 

Отвор за зареждане с 

растителна суровина и 

екстрагент 

Дренажен материал  

(слама) 

Метална плоча 

Перколат (екстракт) 



Многостъпална перколация 
 
Перколациятя може да бъде продължена докато дрогата се 

изтощи напълно от целевите метаболити  
  
Перколация 
Дрога       Омокряне    Мацерация Перколация Перколат 
 
Многостъпална перколация  
Дрога       Омокряне    Мацерация Перколация 1000 ml перколат 
     
    Мацерация Перколация 1000 ml перколат 
 
    Мацерация Перколация 1000 ml перколат 
    
    Мацерация Перколация 1000 ml перколат 
  

      Изтощена дрога. 



Недостатъци на мацерация, инфузия, декоксия и 
перколация 

 
 
 Отнемат много време; 
 Изискват голямо количество енергия; 
 Окисление или декструкция на някои нестабилни 

компоненти с тченеие на времето; 
 С течение на времето масовият трансфер намалява, 

поради насищане на екстракта с разтворени вещества. 



Продължителна гореща екстракция (Сокслетова 
екстракция) 
 
При този метод фино смляната растителна суровина се поставя в 
пореста торбичка от филтърна хартия. Екстрагентът се нагрява, 
при което парите му кондензират в кондензатор. Кондензираният 
екстрагент капе върху торбичката с проба, при което я екстрахира. 
Когато нивото на екстракта достигне определено ниво, екстрактът 
се излива в първоначалната колба и процесът започва отначало. 
Този цикъл може да бъде повтарян с часове или дни. При всеки 
цикъл част от не-летливите вещества в пробата се разтварят и 
преминават в екстракта. Процесът продължава докато капка от 
екстракта не остави никаква следа след изпаряване. 
След екстракция, екстрагентът се отстранява, обикновено чрез 
вакуум изпарение. Неразтворимата част от пробата остава в 
торбичката и се изхвърля. Сокслетовата екстракция се използва 
най-вече за екстракция на зеленчукови масла, а най-широко 
използваният екстрагент е хексан.  





Предимства 
 
 Най-същественото предимство на метода е, че 

значително количество суровина може да бъде 
екстрахирано с малко количество екстрагент; 

 Леснота на изпълнение; 
 Ниска цена. 

 

Недостатъци 
 
 Основният недостатък е използването на хексан и 

неговата висока токсичност. Поради тази причина са 
разработени модификации с използване на вода, 
изопропанол, етанол и др. 



Водно-алкохолна екстракция чрез ферментация 
 
Представлява накисване на растителната дрога под формата 

на наситнена маса, или като декокт, за определен период 
от време. През този период сместа ферментира, което 
води до оотделяне на етилов алкохол. Това от своя 
страна улеснява и засилва екстракцията на биологично 
активни компоненти. Този метод за екстракция е 
популярен в Българската нардна медицина, но също така 
е характерен и за Китайската традиционна медицина и 
Аюрведическата медицина. Отделеният алкохол игаре 
също ролата на консервант и запазва екстракта от 
микробиална развала.  

.  
 



Противотокова екстракция 
 
При противкотоковата екстракция смляният растителен 
материал се омокря и пулверизира, при което се образува 
фина каша. След това материалът се постава в цилиндричен 
екстрактор, който се движи по посока, откъдето се подава 
екстрагент. Колкото повече се движи пробата, толкова повече 
се обогатява екстрактът. Понеже двете фази се движат в 
противоток, във всеки един момент растителният материал 
има досег със свеж необогатен екстрагент. Това улеснявнява 
екстракцията поради липсата на дифузионни ограничения. 
Така, при оптимизиране на количеството екстрагент и 
скоростта на двете фази може да се постигне пълна екстракция 
на суровината. Процесът е високоефективен и изисква малко 
време. Накрая, концентрираният екстракт излиза от единия 
край на апарата, а изтощената суровина от другия. 



Най-често се използва при екстракция на соево масло с 
хексан като алтернатива на Сокслетовата екстракция. 

 

Предимства 
 
 Използва по-малко екстрагент в сравнение с други 

методи като мацерация, декоксия и перколация. 
 

 Често се извършва при стайна температура, което щади 
термолабилните съединения в суровината.  
 

 Пулверизацията на суровината се извършва във вода, 
която поема генерираната топлина при този процес. Това 
също щади термолабилните съединения в суровината 
 

  Установено е, че степента на екстракция е по-пълна от 
тази при Сокслетовата екстракция.  



Ултразвукова екстракция 
 
Методът използва ултразвукови вълни с честота, започваща от 
20 khz. Това увеличава пропускливостта на растителните 
клетъчни стени и предизвиква кавитация в растителните 
клетки. Ултразвуковите системи за екстракция са широко 
разпространени на лабораторно ниво, но поради високата им 
цена, индустриалната им употреба е ограничена.  
Използването на ултразвукова екстракция за предварителна 
обработка на слънчоглед, соя и рапица улеснява последващата 
Соклсетова екстракция на маслото и е често използвана 
практика на индустриално ниво.  
 
Друг неблагоприятен ефект е свързан с не добре проученото 
въздействие на ултазвуковите вълни върху природните 
продукти. Счита се, че тези вълни могат да инициират 
отделяне на свободни радикали, които да окислят биологично 
активните компоненти на растителната проба. 
. 







Съединение Растителна суровина 

Флавоноиди Цитрусови кори 

Полифеноли, полизахариди Портокалови кори 

Ликопен Домати 

Карвон, лимонен Кимион 

Розмарин Розмаринова киселина 

Ароматни летливи компоненти 
 

Дъб 



Микровълнова екстракция 
 
Микровълните представляват електромагнитни вълни, съставени от 

две перпендикулярни полета: електрично поле и магнитно поле. Те 

могат да бъдат използвани като вектори за пренос на енергия. 

Ефектвността  на микровълновта екстракция се дължи на 
индуцирания от микро-вълните термичен ефект върху 
екстрахираната растителна суровина, който е съсредоточен върху 
малка площ и малка дълбочина в материала. Микровълновата 
радиация взаимодейства само с полярни или поляризуеми 
материали. При микровълновото лъчение полярните молекули 
(които имат диполен момент) се опитват да се ориентират в 
променящото се електрическо/магнитно поле, което води до 
загряване на материала. При неполярните вещества загряването е 
слабо, а останалата част от материала се загрява поради 
кондукция на топлината. Така, по-големи частици, или 
агломерати от частици не се загряват еднакво, което е и най-

големият недостатък на тази технология.   

 





Микровълнова екстракция на лабилни вещества: 
 
 - Микровълнова екстракция под азот; 
 - Вакуумна микровълнова екстракция. 

Окислението на активните вещества по време на микровълнова 
екстракция може да бъде предотвартено чрез използване на 
инертен газ като азот в затворена система. Преди започване на 
екстракцията, въздухът в системата се изсмуква и заменя с азот. 
Техниката е използвана за екстракция на аскорбинова киселина 
от гуава и за екстракция на жълт и зелен пипер. 
Изобретена е също и модификация на технологията под 
вакуум. Точката на кипене на екстрагентите под вакуум е по-
ниска отколкото при атмосферно налягане. Така екстракцията 
може да се проведе при по-ниска температура. Друго 
предимство на тази модификация е липсата на въздух в 
условията на вакуум, което предотвратява нежелано окисление. 



Микровълновaта екстракция намира приложение при 
екстракция на важни фармацевтични съединения и 
практически може да се приложи при всички класове вещества 
и всички видове матрици. 
 



Съединение Растителна 
суровина 

Вид микровълнова 
екстракция 

Флавоноиди Облепиха микровълнова 
екстракция 

Изофлавони Соя микровълнова 
екстракция 

Тритерпеноиди Листа от 
маслина 

микровълнова 
екстракция 

Аскорбинова 
киселина 

Гуава микровълнова 
екстракция под азот 



3. Филтрация 

Получените екстракти след филтрация трябва да бъдат 
отделени от изтощената растителна суровина. 

Филтър преса 

Пневматична Бюхер мулти преса 

Центрофуга 



4. Концентрация 

 Филтруваните бистри екстракти трябва да бъдат 
концентрирани до определена степен преди 
окончателното им изсушаване. Това се прави, за да се 
редуцира обемът на екстракта. 

Четирикорпусен вакуум изпратител 



5. Сушене 

 Концентрираните екстракти се изсушват най-често чрез 
разпрашително сушене. Желяният размер на частиците 
се постига чрез контролиране на температурата в 
сушилната камера и вариране на налягането на подаване 
на екстракт.  

 



 Друг широко разпространен метод на сушене на 
екстракти е сублимационното сушене или т. нар. 
лиофилизация. Лиофилизацията се осъществява при 
температура <- 40˚С и вакуум, което осигурява пълно 
запазване на биологично активните компоненти в 
екстракта. 



Заключение 

 Екстракцията е процес, при който се отделят 

фармацевтично-важните вещества от дадено 

растение.  

 

 Съществуват различни методи за екстракция на 

природни продукти и изборът на правилната техника 

предопределя до голяма степен колко ефективно 

добавяме стойност към медицинските и ароматни 

растения.  

 
 

 

 



Благодаря за вниманието ! 


